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I. Wprowadzenie

 Początki Komisji Rybołówstwa

O utworzeniu Komisji Rybołówstwa zadecydowano w dniu 21 lipca 1994 r. podczas sesji 
inauguracyjnej czwartej kadencji (1994–1999) Parlamentu Europejskiego. Wcześniej 
zagadnieniami wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) zajmowała się grupa robocza, a
następnie Podkomisja ds. Rybołówstwa utworzona wewnątrz Komisji Rolnictwa.

U podstaw decyzji z 1994 r. leżały przyczyny natury praktycznej i politycznej. 
Podkomisja ds. Rybołówstwa działała już bowiem jak samodzielna komisja, ale z
ograniczeniami wynikającymi ze statusu organu zależnego od innej komisji. Z drugiej 
strony istniały coraz silniejsze naciski polityczne zmierzające do zapewnienia sektorowi 
rybołówstwa należnego mu miejsca w strukturze organizacyjnej Parlamentu z uwagi na 
specyfikę tego obszaru polityki wspólnotowej i znaczenie, jakiego nabrał on w miarę 
kolejnych rozszerzeń Unii.

 Znaczenie, treść i cele WPRyb

Mimo że sektor rybołówstwa ma zazwyczaj ograniczony udział w PKB państw 
członkowskich, jego znaczenie jako źródła zatrudnienia jest duże w regionach, w których 
bardzo często niewiele jest źródeł alternatywnych. Ponadto sektor ten przyczynia się do 
zaopatrzenia w produkty rybołówstwa rynku Unii Europejskiej – jednego z
najważniejszych na świecie. Unia Europejska jest jedną z największych światowych 
potęg w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Zgodnie z obecnym rozporządzeniem ramowym dotyczącym wspólnej polityki 
rybołówstwa (rozporządzenie Rady nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r.) polityka 
ta obejmuje „ochronę, zarządzanie oraz eksploatację żywych zasobów wodnych i 
zasobów akwakultury oraz przetwarzanie i obrót produktami rybołówstwa i 
akwakultury”, gdy działalność taka prowadzona jest na terytorium państw członkowskich 
lub na wodach wspólnotowych, przez wspólnotowe statki rybackie lub, bez uszczerbku 
dla głównej odpowiedzialności państwa bandery, przez obywateli państw członkowskich. 
WPRyb powinna zapewniać spójne środki dotyczące ochrony i eksploatacji żywych 
zasobów wodnych oraz gospodarowania nimi, ograniczenia wpływu rybołówstwa na 
środowisko naturalne, warunków dostępu do wód i zasobów, polityki strukturalnej i
zarządzania zdolnością połowową floty, kontroli i wykonywania przepisów, akwakultury, 
wspólnej organizacji rynków oraz stosunków międzynarodowych. Wspólna polityka 
rybołówstwa powinna zapewnić „trwałą eksploatację żywych zasobów wodnych, która 
zapewnia zrównoważone warunki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne”.

Od czasu przyjęcia pierwszych wspólnych środków w tym sektorze w 1970 r. i
wprowadzenia WPRyb w 1983 r. we wszystkich dziedzinach tej polityki wspólnotowej 
odnotowano znaczny rozwój. Mimo głębokiej reformy przeprowadzonej w 2002 r. 
WPRyb staje obecnie, po 27 latach od momentu jej wprowadzenia, wobec poważnych 
wyzwań, musi przezwyciężyć własne słabości i zmierzyć się z takimi problemami, jak 
wyczerpywanie się zasobów, nadmierna zdolność połowowa floty, zła sytuacja 
gospodarcza i społeczna w sektorze, globalizacja rynku produktów rybołówstwa i 
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akwakultury, negatywne następstwa zmian klimatycznych, potrzeba nadania nowego 
impulsu zrównoważonemu rozwojowi europejskiej akwakultury oraz wymogi podejścia 
ekosystemowego w ramach nowej zintegrowanej polityki morskiej, dla której podstawą 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego jest dyrektywa ramowa w sprawie strategii 
morskiej.

 Uprawnienia i status Komisji Rybołówstwa

Zgodnie z załącznikiem VI punkt XIV regulaminu PE Komisja Rybołówstwa jest 
komisją właściwą w zakresie:
 „funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rybołówstwa oraz zarządzania nią;
 zachowania zasobów rybnych;
 wspólnej organizacji rynku produktów rybnych;
 polityki strukturalnej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, w tym instrumentów 

finansowych orientacji w dziedzinie rybołówstwa;
 umów międzynarodowych dotyczących rybołówstwa”.

Podczas szóstej kadencji Komisja Rybołówstwa wielokrotnie proponowała ponowne 
sformułowanie tego punktu załącznika VI regulaminu PE w celu doprecyzowania i
uaktualnienia opisu jej uprawnień w kontekście zachodzących zmian (zob. załącznik 11 
pkt 3 niniejszego dokumentu).

Dotychczas Komisja Rybołówstwa miała status tzw. komisji zneutralizowanej (członek 
komisji mógł być jednocześnie członkiem innej komisji parlamentarnej i zastępcą 
członka w trzeciej z kolei komisji). Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2009 r. Konferencja 
Przewodniczących Grup Politycznych PE w odpowiedzi na powtarzające się wnioski 
Komisji Rybołówstwa podjęła decyzję o zmianie jej zneutralizowanego statusu. Z drugiej 
strony Konferencja sformułowała zalecenie, aby zmiany w załączniku VI regulaminu PE 
ograniczyć „wyłącznie do poprawek technicznych”. W wyniku decyzji PE z dnia 6 maja 
2009 r. w tej sprawie punkt XIV załącznika VI pozostaje niezmieniony.

 Działalność Komisji Rybołówstwa

Komisja Rybołówstwa przyjęła podczas tej kadencji ważne sprawozdania i opinie we 
wszystkich wymienionych dziedzinach (załącznik 3, 4, 5 i 6).

Pozostałe działania komisji obejmowały:
- organizację przesłuchań publicznych (załącznik 8 i 14);
- pytania ustne i projekty rezolucji na posiedzeniach plenarnych (załącznik 7);
- organizację wizyt delegacji w wielu państwach członkowskich i niektórych 

państwach trzecich (załącznik 9);
- udział członków, w roli obserwatorów, w dorocznych posiedzeniach regionalnych 

organizacji ds. rybołówstwa i innych posiedzeniach międzynarodowych (załącznik 
10);

- organizację przesłuchań nieformalnych i spotkań z przedstawicielami sektora i innych 
organizacji lub podmiotów zainteresowanych rybołówstwem (załącznik 14);

- udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez inne instytucje;
- regularne przekazywanie członkom komisji informacji w formie biuletynu 

informacyjnego The Trawler-Le Chalutier (okresowa aktualizacja przy okazji 
każdego posiedzenia komisji);
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- zamówienie we właściwym departamencie tematycznym Dyrekcji Generalnej ds.
Polityki Wewnętrznej PE (Departament ds. Polityki Strukturalnej i Polityki
Spójności) analiz (załącznik 12) i warsztatów – wszystkie zostały przeprowadzone w 
czasie szóstej kadencji (załącznik 13).

Pomimo ograniczonych możliwości interwencji w procesie legislacyjnym – co wynika z 
faktu, że w dziedzinie, w której komisja jest właściwa, stosowana jest zazwyczaj 
procedura konsultacji (art. 37 traktatu WE) – Komisja Europejska i Rada uwzględniły 
częściowo lub w całości wiele wniosków Komisji Rybołówstwa, co niejednokrotnie 
pośrednio lub bezpośrednio wpływało na podejmowane decyzje. Komisja Rybołówstwa 
była ważną platformą debaty i nacisku politycznego, gdyż przy wielu ważnych okazjach
udzielała głosu przedstawicielom sektora bądź podczas posiedzeń komisji w formie 
przesłuchań publicznych, bądź podczas wizyt delegacji w różnych regionach, gdzie 
nawiązano liczne kontakty z przedstawicielami sektora i władzami krajowymi i 
regionalnymi. Należy też przypomnieć, że w szczególnych sytuacjach kryzysowych 
członkowie Komisji Rybołówstwa wykazywali zawsze uwagę i gotowość do działania w 
celu obrony interesów sektora, kierując pytania ustne do Komisji i formułując projekty 
rezolucji przedstawiane na posiedzeniach plenarnych. Od momentu jej powstania 
Komisja Rybołówstwa stale odgrywała taką rolę, co było widoczne także podczas szóstej 
kadencji.

 Wyzwania siódmej kadencji

Poprzez przyjęcie dokumentu roboczego we wrześniu 2008 r., opublikowanie zielonej 
księgi w dniu 22 kwietnia 2009 r. i rozpoczęcie szeroko zakrojonych konsultacji 
publicznych Komisja Europejska rozpoczęła przegląd WPRyb przewidziany w
rozporządzeniu ramowym nr 2371/2002. Komisja Rybołówstwa w nowym składzie 
będzie aktywnie uczestniczyć w debacie i przygotowaniu przyszłej reformy. Ponadto po 
ewentualnym wejściu w życie traktatu lizbońskiego Parlament i Rada ustanowią, 
zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, przepisy niezbędne do realizacji celów 
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). Sytuacja ta pociągnie za sobą zasadnicze 
zmiany i wzrost odpowiedzialności Komisji Rybołówstwa, która w ramach procedury 
współdecyzji będzie zajmować stanowisko w kwestiach o podstawowym znaczeniu dla 
przyszłości WPRyb.

Niniejszy dokument, opracowany przez sekretariat Komisji Rybołówstwa, ma 
prezentować ogólny, zwięzły i niewyczerpujący opis działalności komisji podczas szóstej 
kadencji, zwłaszcza z myślą o nowych członkach komisji.

II. Dążenie do jednolitego i skutecznego stosowania WPRyb

W ciągu kolejnych kadencji PE wyrażał ubolewanie z powodu niewystarczającego 
przestrzegania przepisów WPRyb i wielokrotnie zwracał się o lepszy nadzór ze strony 
państw członkowskich, ujednolicenie kryteriów kontroli i sankcji, przejrzystość wyników 
kontroli i wzmocnienie wspólnotowego systemu kontroli. Podczas szóstej kadencji PE 
aktywnie przyczynił się do wzmocnienia wspólnotowej polityki kontroli WPRyb, która 
jest jednym z podstawowych filarów WPRyb i w której w ciągu ostatnich lat nastąpiły 
istotne zmiany.
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W dniu 23 lutego 2005 r. PE zajął stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego
rozporządzenia Rady ustanawiającego Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa, 
której utworzenie jest elementem reformy z 2002 r. (A6-0022/2005, sprawozdawczyni: 
Elspeth Attwooll, ALDE, Wielka Brytania). Agencja działa od 2007 r., a jej dyrektor 
wykonawczy uczestniczył regularnie w posiedzeniach Komisji Rybołówstwa, informując
posłów o działaniach agencji.

W dniu 15 lutego 2007 r. PE przyjął rezolucję nielegislacyjną w sprawie wdrożenia 
wspólnotowego planu działań na rzecz zwalczania nielegalnych, niezgłoszonych i
niezgodnych z przepisami połowów (NNN) (A6-0015/2007, sprawozdawczyni: Marie-
Hélène Aubert – Verts/ALE, Francja). Do Komisji i państw członkowskich zwrócono 
się o zdwojenie wysiłków na rzecz wdrożenia 15 działań zawartych w przyjętym w 
2002 r. wspólnotowym planie działań w sprawie połowów NNN. Komisję wezwano do 
zawarcia we wniosku legislacyjnym szeregu zalecanych działań, w tym następujących 
środków: utworzenie wspólnotowego rejestru statków prowadzących połowy NNN i 
dopisanie do niego statków figurujących na czarnych listach RFMO – rejestr ten 
powinien ułatwić wymianę informacji między państwami członkowskimi i umożliwić 
monitorowanie statków w razie ewentualnej zmiany bandery; wspólne i dostatecznie 
odstraszające kary minimalne za poważne naruszenia, mające zastosowanie we 
wszystkich państwach członkowskich; opublikowanie i bezpośrednie włączenie do prawa 
wspólnotowego wszystkich przyjętych przez RFMO czarnych list statków do połowu i 
przewozu ryb, wraz z nazwiskami właścicieli lub armatorów; nałożenie na figurujące na 
tych listach statki spoza UE zakazu zawijania do portów wspólnotowych, z wyjątkiem 
przypadków wystąpienia siły wyższej lub względów humanitarnych; konieczność 
wykazywania legalności pochodzenia ryb w celu dokonania rozładunku w portach UE 
lub przywozu do UE; zapewnienie przez Komisję, że wszelkie osoby zamieszane w
prowadzenie połowów NNN nie będą otrzymywać z funduszy wspólnotowych pomocy 
ani dotacji na żadną dziedzinę swojej działalności, oraz zapewnienie przez państwa 
członkowskie stosowania tej samej zasady w odniesieniu do pomocy krajowej. PE 
zwrócił się ponadto do Komisji o wsparcie krajów rozwijających się, zwłaszcza tych, z 
którymi zawarto porozumienia w sprawie połowów, w pełnej realizacji zobowiązań 
wynikających z międzynarodowego planu działań na rzecz zwalczania nielegalnych 
połowów.

Komisja Europejska przedstawiła w październiku 2007 r. komunikat i wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania połowom NNN. Zaproponowano zasady i
ogólne warunki mające na celu utrzymanie skutecznego systemu kontroli przez państwo 
portu, wprowadzenie systemu świadectw oraz zbliżenie na szczeblu wspólnotowym 
maksymalnych wymiarów kar stosowanych przez państwa członkowskie w przypadkach 
poważnych naruszeń zasad WPRyb. PE wniósł bardzo cenny wkład w określenie tej 
nowej strategii – wniosek Komisji objął wiele zaleceń zawartych w wyżej wymienionej 
rezolucji nielegislacyjnej PE z dnia 15 lutego 2007 r. W dniu 5 czerwca 2008 r. PE 
przyjął rezolucję legislacyjną w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady 
ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i
nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (A6-0193/2008, 
sprawozdawczyni: Marie-Hélène Aubert – Verts/ALE, Francja). Rozporządzenie nr 
1005/2008 zostało przyjęte przez Radę we wrześniu 2008 r. i będzie miało zastosowanie 
od dnia 1 stycznia 2010 r. Wraz z rozporządzeniem Rady nr 1006/2008 z dnia 28 
września 2008 r. dotyczącym upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez 
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wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu 
statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (zob. w tym kontekście 
rezolucję legislacyjną PE z dnia 10 kwietnia 2008 r.) (A6-0072/2008, sprawozdawca: 
Philippe Morillon – ALDE, Francja) i z przyszłym rozporządzeniem ustanawiającym 
wspólnotowy system kontroli (zob. niżej) stanowi ono zasadniczy element wspólnotowej 
polityki kontroli WPRyb.

Ponadto w dniu 22 kwietnia 2009 r. PE przyjął rezolucję legislacyjną w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 
(A6-0253/2009, sprawozdawca: Raul Romeva – Verts/ALE, Hiszpania). PE poparł 
wniosek Komisji, proponując jednocześnie szereg poprawek, dotyczących w 
szczególności przesunięcia na lipiec 2013 r. terminu zastosowania niektórych przepisów 
do statków rybackich o długości całkowitej od 10 do 15 metrów, uruchomienia pomocy 
finansowej na instalację urządzeń systemu monitorowania statków oraz elektronicznych 
dzienników połowowych, współfinansowanych z budżetu Wspólnoty na poziomie 80%, 
zwiększenia dopuszczalnego poziomu błędu w wartościach szacunkowych zapisanych w
dzienniku połowowym z 5% do 10%, skreślenia niektórych przepisów przyznających 
Komisji uprawnienia do doraźnego zamykania łowisk, obniżania kwot państw 
członkowskich czy zakazu wymiany kwot. W bardzo kontrowersyjnej kwestii 
rybołówstwa rekreacyjnego PE jest zdania, że objęcie rybołówstwa handlowego surową 
kontrolą i ścisłymi limitami przy jednoczesnym powszechnym zwolnieniu z nich 
rybołówstwa niehandlowego stanowiłoby dyskryminację. Zgodnie z zaproponowanym 
rozwiązaniem kompromisowym PE ocenia, że w ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie 
rozporządzenia państwa członkowskie mogłyby dokonać oceny wpływu rybołówstwa 
rekreacyjnego prowadzonego na ich wodach i przedstawić te informacje Komisji. Na 
podstawie zaleceń Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa 
zainteresowane państwo członkowskie i Komisja powinny określić, które rodzaje 
rybołówstwa rekreacyjnego wywierają istotny wpływ na zasoby. Dla rodzajów 
rybołówstwa, które taki wpływ wywierają, zainteresowane państwo członkowskie w 
ścisłej współpracy z Komisją opracowywałoby system monitorowania umożliwiający 
dokładną ocenę łącznych połowów rekreacyjnych z każdego stada. W razie stwierdzenia, 
że dany rodzaj rybołówstwa rekreacyjnego wywiera istotny wpływ na zasoby, połowy te 
byłyby wliczane do odpowiednich kwot państwa członkowskiego bandery. Państwo 
członkowskie mogłoby określić część tej kwoty, która jest zarezerwowana wyłącznie dla 
rybołówstwa rekreacyjnego. Zgodnie z planem Rada powinna przyjąć to rozporządzenie 
w ciągu najbliższych miesięcy, podczas siódmej kadencji. Omawiany wniosek 
przewiduje też rozszerzenie mandatu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa.

III. Ochrona zasobów

W przeprowadzonej w 2002 r. reformie WPRyb postawiono na zarządzanie połowami w 
dłuższej perspektywie. Przewidziano w niej opracowanie wieloletnich planów odbudowy 
zasobów, których stan spadł poniżej granicy bezpieczeństwa biologicznego, i 
wieloletnich planów zarządzania pozostałymi zasobami, a także stopniowe wdrożenie 
ekosystemowej metody zarządzania połowami.
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Wieloletnie plany zarządzania zasobami są obecnie kluczowym elementem WPRyb, w
związku z czym podczas minionej kadencji Parlament Europejski zajmował stanowisko
w sprawie licznych wniosków Komisji w tej dziedzinie.

 Plany zarządzania zasobami i ich odbudowy (2004–2009)

 Sprawozdanie Philippe’a Morillona (ALDE, Francja) w sprawie projektu 
rozporządzenia ustanawiającego środki odbudowy zasobów soli w Zachodnim Kanale 
la Manche i Zatoce Biskajskiej (A6-0050/05): rezolucja legislacyjna z dnia 14
kwietnia 2005 r.

 Sprawozdanie Rosy Miguelez Ramos (PSE, Hiszpania) w sprawie projektu 
rozporządzenia dotyczącego ustanowienia metod odtworzenia południowej populacji 
morszczuka europejskiego i homarca u wybrzeży Kantabrii i u zachodnich wybrzeży 
Półwyspu Iberyjskiego (A6-0051/05): rezolucja legislacyjna z dnia 14 kwietnia 
2005 r.

 Sprawozdanie Henrika Dama Kristensena (PSE, Dania) w sprawie projektu 
rozporządzenia wprowadzającego program odtworzenia zasobów halibuta 
grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego 
Atlantyku (A6-0116/05): rezolucja legislacyjna z dnia 23 czerwca 2005 r.

 Sprawozdanie Alberta Jana Maata (PPE-DE, Holandia) w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego środki w celu odnowienia zasobów 
węgorza europejskiego (A6-0140/06): rezolucja legislacyjna z dnia 16 maja 2006 r. 
(w dniu 15 listopada 2005 r. PE przyjął już rezolucję nielegislacyjną w sprawie 
rozwoju wspólnotowego planu działań dotyczącego odtworzenia zasobów węgorza 
europejskiego, sprawozdanie Alberta Jana Maata A6-0284/2005).

 Sprawozdanie Alberta Jana Maata (PPE-DE, Holandia) w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego plan zarządzania połowami gładzicy i
soli na Morzu Północnym (A6-0265/2006): rezolucja legislacyjna z dnia 28 września 
2006 r.

 Sprawozdanie Zdzisława Kazimierza Chmielewskiego (PPE-DE, Polska) w
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego wieloletni plan w
zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim (A6-0163/2007): rezolucja legislacyjna 
z dnia 6 czerwca 2007 r.

 Sprawozdanie Ilesa Braghetto (PPE-DE, Włochy) w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia ustanawiającego wieloletni plan odnowy zasobów tuńczyka 
błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (A6-0408/07): 
rezolucja legislacyjna z dnia 14 listopada 2007 r.

 Sprawozdanie Nielsa Buska (ALDE, Dania) w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie nr 423/2004 w odniesieniu do 
odnowienia zasobów dorsza (A6-0340/08): rezolucja legislacyjna z dnia 20
października 2008 r.

 Sprawozdanie Struana Stevensona (PPE-DE, Wielka Brytania) w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego wieloletni plan dotyczący zasobów 
śledzia występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji (A6-0433/08): rezolucja 
legislacyjna z dnia 4 grudnia 2008 r.

 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie 
wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim 
Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (CNS/2009/0029): rezolucja legislacyjna z dnia 
12 marca 2009 r., przyjęta w trybie pilnym.
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W wymienionych rezolucjach legislacyjnych Parlament zaproponował poprawki mające 
na celu w szczególności większą elastyczność w stosowaniu przepisów ustanowionych 
we wnioskach Komisji, umożliwienie większego zaangażowania sektora i organów 
konsultacyjnych we wdrażanie i ocenę decyzji, uwzględnienie specyfiki regionów i 
specyfiki poszczególnych łowisk, ograniczenie negatywnych skutków społeczno-
gospodarczych przewidywanych środków oraz – w stosownych przypadkach – zwrócenie
uwagi na braki w dostępnych danych naukowych. W zależności od omawianego planu 
poprawki PE dotyczyły zwłaszcza maksymalnego zróżnicowania poziomów TAC w 
poszczególnych latach, kryteriów ustalania nakładu połowowego, liczby dni na morzu, a 
w niektórych przypadkach, np. w przypadku planu odnowy zasobów tuńczyka 
błękitnopłetwego, środków służących wzmocnieniu kontroli stosowania planu.

 Działania na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa: 
najważniejsze przyjęte sprawozdania
(2004–2009)

Parlament Europejski odniósł się także do grupy spraw ściśle związanych z ochroną i 
zachowaniem zasobów rybołówstwa w ramach odpowiedzialnego i zrównoważonego 
rybołówstwa. Stosowne sprawozdania, których sporządzaniu towarzyszyła czasem 
organizacja przesłuchań, analiz i warsztatów (patrz załącznik 8, 12 i 13), dotyczyły w 
szczególności obowiązujących środków technicznych i instrumentów zarządzania 
sprzyjających zrównoważonemu rybołówstwu, a także środków potrzebnych do 
zapewnienia skuteczniejszej ochrony ekosystemów morskich. Do sprawozdań tych
należą:

Sprawozdanie Carmen Fragi Estévez (PPE-DE, Hiszpania) w sprawie projektu 
rozporządzenia dotyczącego środków zarządzania dla zrównoważonego wykorzystania 
zasobów połowowych Morza Śródziemnego (A6-0112/05): rezolucja legislacyjna z dnia 
9 czerwca 2005 r. Pod koniec poprzedniej kadencji Komisja Rybołówstwa odrzuciła
wniosek Komisji, uznając, że w niewystarczającym stopniu uwzględnia on specyfikę 
rybołówstwa na Morzu Śródziemnym oraz floty śródziemnomorskiej i że opracowując 
go, nie przeprowadzono wystarczających konsultacji z zainteresowanymi stronami. Na 
posiedzeniu plenarnym w dniu 1 kwietnia 2004 r. wniosek nie uzyskał większości 
oddanych głosów, jednak Komisja nie wycofała go i ponownie przedłożyła Parlamentowi 
na początku kolejnej kadencji. W sprawozdaniu tym udało się osiągnąć kompromis i 
ustanowić zadowalające zarządzanie zasobami połowowymi, zwłaszcza w przypadku 
połowów ryb tuńczykowatych, narzędzi połowowych wykorzystywanych w 
rybołówstwie przybrzeżnym i minimalnych rozmiarów łowionych organizmów zgodnych 
z rozmiarem oczek i właściwościami sieci dopuszczonych do używania.

Sprawozdanie Zdzisława Kazimierza Chmielewskiego (PPE-DE, Polska) w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie zachowania zasobów połowowych w 
wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków 
technicznych (A6-0265/05): rezolucja legislacyjna z dnia 13 października 2005 r.
Sprawozdanie początkowo bardzo kontrowersyjne. Udało się znaleźć rozwiązania 
kompromisowe zapewniające lepszą ochronę zasobów w tym regionie, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o narzędzia połowowe i minimalne rozmiary łowionych organizmów.
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Sprawozdanie Catherine Stihler (PSE, Wielka Brytania) w sprawie przeglądu 
niektórych ograniczeń dostępu we wspólnej polityce rybołówstwa (Kwadrat Szetlandzki 
oraz ograniczony obszar połowu gładzicy) (A6-0016/06): rezolucja nielegislacyjna z 
dnia 14 lutego 2006 r.). Przyjmując to sprawozdanie z własnej inicjatywy, Parlament 
potwierdził poparcie dla decyzji Komisji dotyczącej utrzymania Kwadratu 
Szetlandzkiego oraz ograniczonego obszaru połowu gładzicy po szeroko zakrojonych 
konsultacjach z wszystkimi zainteresowanymi stronami. W sprawozdaniu uwydatniono
ponadto ważną rolę Regionalnego Komitetu Doradczego Morza Północnego (NSRAC) w 
zarządzaniu połowami. W związku z tym uznano za stosowne prowadzenie konsultacji z 
NSRAC przy ocenie ewentualnych przyszłych ograniczeń w tym obszarze morskim.

Sprawozdanie Carmen Fragi Estévez (PPE-DE, Hiszpania) w sprawie stanowiska 
Wspólnoty w sprawie programu oznakowania ekologicznego dla produktów 
rybołówstwa (A6-0219/06): rezolucja nielegislacyjna z dnia 7 września 2006 r. W 
rezolucji tej Parlament opowiedział się za szybkim wprowadzeniem podejścia 
wspólnotowego do programów oznakowania ekologicznego produktów rybołówstwa i
akwakultury. Jednocześnie wyraził ubolewanie, że opóźnienie w podjęciu tego działania 
doprowadziło do pojawienia się szeregu oznakowań ekologicznych mniej lub bardziej 
poważnych, niepodlegających żadnej kontroli publicznej, co niesie za sobą ryzyko niskiej 
wiarygodności i dezorientacji wśród konsumentów i producentów. W 2008 r. Komisja 
sygnalizowała zamiar przedstawienia w pierwszej połowie 2009 r. rozporządzenia w 
sprawie oznakowania ekologicznego produktów rybołówstwa, a następnie, jak się 
wydaje, zrezygnowała z niego na rzecz projektu „horyzontalnego” wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego (COM (2008)0401), obejmującego większość produktów, w 
tym produkty rybołówstwa (patrz sprawozdanie A6-105/2009 komisji ENVI i stanowisko 
przyjęte przez PE w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r.). Ponieważ Komisja 
Rybołówstwa i inni uczestnicy debaty jasno sformułowali zarzuty wobec takiego 
podejścia, ostatecznie osiągnięto dwuelementowy kompromis. Pierwszy element to 
zobowiązanie Komisji do przedłożenia przed końcem 2009 r. „specyficznego” projektu 
oznakowania produktów rybołówstwa, stwierdzającego przede wszystkim, że są one 
produktami zrównoważonego rybołówstwa („od sieci do nabrzeża”). Drugi element to 
ustalenie, że stosowanie rozporządzenia „horyzontalnego” w sprawie oznakowania 
ekologicznego do produktów rybołówstwa będzie dotyczyło raczej warunków 
przetwórstwa, pakowania i transportu („od nabrzeża do talerza”) i będzie zależało w 
każdym przypadku od wyników analizy wykonalności, którą Komisja zobowiązała się 
wykonać i przedstawić przez końcem 2011 r.

Sprawozdanie Carmen Fragi Estévez (PPE-DE, Hiszpania) w sprawie wprowadzenia 
zrównoważenia w rybołówstwie UE przy pomocy podejścia opartego na maksymalnie 
podtrzymywalnym odłowie (A6-0298/2007): rezolucja nielegislacyjna z dnia 6 września 
2007 r. W tym sprawozdaniu z własnej inicjatywy (przygotowując je, zorganizowano 
przesłuchanie publiczne – patrz załącznik 8 i 14) opowiedziano się za polityką 
rybołówstwa lepiej dostosowaną do możliwości biologicznych odbudowywanych 
zasobów rybołówstwa. Parlament uznał, że wniosek mający na celu wprowadzenie 
maksymalnie podtrzymywalnego odłowu nie był jeszcze dopracowany, i podkreślił w 
szczególności konieczność ustanowienia systemu dostępu do zasobów, który sprzyjałby 
zrównoważeniu, upraszczał środki techniczne i utrudniał odrzuty. Wprowadzenie 
większej elastyczności uznano za korzystne z punktu widzenia konkurencyjności sektora, 
w którym wszelkie zmiany w systemie zarządzania powinny obowiązkowo bazować na 
odpowiednich z finansowego punktu widzenia mechanizmach kompensacyjnych.
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Sprawozdanie Carla Schlytera (Verts/ALE, Szwecja) w sprawie strategii na rzecz 
ograniczenia niepożądanych przyłowów i eliminacji odrzutów w rybołówstwie 
europejskim (A6-0495/2007): rezolucja nielegislacyjna z dnia 31 stycznia 2008 r.). To 
sprawozdanie z własnej inicjatywy dotyka podstawowego problemu sektora 
rybołówstwa, problemu na skalę światową: odrzutów, których szacowana roczna ilość
wynosi od 7 do 27 milionów ton, co stanowi jedną czwartą wszystkich połowów. Tak 
duże odrzuty nie tylko są szkodliwe dla środowiska naturalnego, lecz także hamują
odnowę uszczuplonych zasobów i powodują straty cennego czasu i energii w sektorze 
rybołówstwa. Ponieważ przyczyny odrzutów są różne w zależności od rodzaju połowów, 
rozwiązania także powinny być dostosowane do różnych realiów. W związku z tym 
wezwano Komisję, państwa członkowskie i podmioty sektora do rozważenia możliwości 
wprowadzenia zachęt do ulepszania obecnych metod połowów, np. zwiększenia liczby 
dni na morzu lub preferencyjnego dostęp do pewnych obszarów dla statków stosujących 
bardziej selektywne narzędzia połowowe czy też uruchomienie ściśle określonych 
projektów pilotażowych o wymiernych celach, służących ograniczeniu liczby odrzutów. 
Zakaz odrzutów dla danego typu połowów byłby brany pod uwagę wyłącznie w razie 
braku innych rozwiązań w ciągu pięciu lat od wejścia w życie nowych norm.

Sprawozdanie Elspeth Attwooll (ALDE, Wielka Brytania) w sprawie stosowanych w 
rybactwie metod zarządzania opartego na prawach połowowych (A6-0060/08): 
rezolucja nielegislacyjna z dnia 10 kwietnia 2008 r. W odpowiedzi na komunikat 
Komisji poświęcony tej samej kwestii sporządzono sprawozdanie z własnej inicjatywy 
(przy okazji którego na zlecenie Komisji Rybołówstwa zorganizowano warsztaty – patrz 
załącznik 13), w którym podkreślono zalety i wady systemów wykorzystujących 
instrumenty zarządzania oparte na uprawnieniach połowowych. Uznając, że 
doświadczenia państw członkowskich, które stosowały zarządzanie oparte na 
uprawnieniach połowowych, dowodzą efektów pod wieloma względami bardzo 
pozytywnych, podkreślono jednocześnie w rezolucji, jak złożone i trudne byłoby 
przejście do jednolitego systemu na drodze ujednolicenia praktyk państw członkowskich 
lub w drodze zarządzania na szczeblu wspólnotowym. Parlament jest zdania, że należy 
poznać ewentualne skutki tego rodzaju zmian, zwłaszcza jeżeli chodzi o względną 
stabilność i jej rolę w utrzymywaniu zdolności do przetrwania społeczności zależnych od 
rybactwa, stopień koncentracji własności uprawnień oraz wynikające stąd konsekwencje 
społeczno-gospodarcze. Wezwano Komisję do przeprowadzenia pełnej analizy systemów 
zarządzania stosowanych obecnie w państwach członkowskich. Parlament jest zdania, że 
okres przeznaczony na debatę jest zbyt krótki, i wnioskuje o jego przedłużenie, aby 
zapewnić prawidłową ocenę i analizę poszczególnych rozwiązań i ich konsekwencji. 
Należy zauważyć, że niedawno opublikowano zamówioną przez Komisję analizę 
zewnętrzną poświęconą tej kwestii (dostępna na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej:
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm).

Sprawozdanie Rosy Miguélez Ramos (PSE, Hiszpania) w sprawie zarządzania 
głębinowymi zasobami rybnymi (A6-0103/2008): rezolucja nielegislacyjna z dnia 8
maja 2008 r. Przygotowując to sprawozdanie, zorganizowano też warsztaty na zlecenie 
Komisji Rybołówstwa (patrz załącznik 13). W rezolucji poświęconej tej kwestii 
Parlament zwrócił się do Komisji o wprowadzenie programów gromadzenia informacji 
naukowych przy użyciu statków badawczych oraz o przeprowadzenie społeczno-
gospodarczej oceny połowów gatunków głębinowych i analizy wpływu nowych 
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ograniczeń nakładów połowowych na sektor. Wezwał też Komisję i państwa 
członkowskie do rozwinięcia wspólnych wytycznych i do wymiany najlepszych 
rozwiązań, aby skuteczniej wdrożyć środki mające na celu zmniejszenie liczby 
nielegalnych połowów i ich sprzedaży na rynkach europejskich, a także promować
bardziej ekologiczne metody połowowe, niepowodujące szkód dla środowiska 
naturalnego ani ekologicznej różnorodności biologicznej w wyniku niepożądanych 
przyłowów.

Sprawozdanie Duarte Freitasa (PPE-DE, Portugalia) w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Rady w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym 
morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych 
(A6-0183/2008, rezolucja legislacyjna z dnia 5 czerwca 2008 r.). Wniosek dotyczący 
rozporządzenia zawiera propozycje działań wynikających z zaleceń ONZ dotyczących 
eliminacji niszczycielskich praktyk połowowych stanowiących zagrożenie dla 
wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu (rezolucja 61/105 z dnia 8 grudnia 
2006 r.). Przyjęty wniosek odnosi się do statków UE prowadzących działalność 
pełnomorską w obszarach nieuregulowanych przez regionalne organizacje zarządzania 
połowami, które to obszary wymagają w związku z tym jednostronnego uregulowania 
przez państwo bandery. Poprawki Parlamentu dotyczyły nieustalania maksymalnej 
głębokości stosowania narzędzi przydennych, wyodrębnienia narzędzi przydennych, 
których dotyczy wniosek, oraz odniesienia do prac FAO; propozycja dotycząca 
zmniejszenia liczby obserwatorów na pokładzie nie została przyjęta.

Sprawozdanie Heinza Kindermanna (PSE, Niemcy) w sprawie opracowania 
europejskiego planu zarządzania zasobami kormoranów w celu ograniczenia coraz 
większych szkód wyrządzanych przez kormorany w zasobach rybnych, rybołówstwie i
akwakulturze (A6-0434/08, rezolucja nielegislacyjna z dnia 4 grudnia 2008 r.).
Populacja kormoranów, której liczebność w ostatnich latach ogromnie wzrosła, wyrządza 
trwałe szkody przedsiębiorstwom produkcyjnym sektora akwakultury i zasobom wielu 
dzikich gatunków ryb w wodach śródlądowych i u wybrzeży morskich w wielu 
państwach członkowskich. W sprawozdaniu z własnej inicjatywy Parlament zwrócił się 
do Komisji i państw członkowskich o podwojenie środków budżetowych i ściślejszą 
współpracę na płaszczyźnie naukowej i administracyjnej w celu opracowania 
europejskiego planu zarządzania zasobami kormoranów. Gromadzenie wiarygodnych i 
powszechnie uznawanych danych dotyczących tych zasobów postrzegane jest jako 
pierwszy niezbędny krok na drodze do wprowadzenia regularnego monitoringu tych 
ptaków w celu zapewnienia równowagi między środkami służącymi ochronie tego 
gatunku a środkami mogącymi zapewnić ochronę dzikich gatunków ryb w wodach 
śródlądowych oraz rentowność produkcji akwakultury.

Sprawozdanie Pedra Guerreiro (GUE/NGL, Portugalia) dotyczące roli WPRyb we 
wprowadzaniu podejścia ekosystemowego do gospodarki morskiej (A6-0485/2008): 
rezolucja nielegislacyjna z dnia 13 stycznia 2009 r. Na zlecenie Komisji Rybołówstwa 
zorganizowano warsztaty poświęcone tej kwestii (patrz załącznik 13). W rezolucji 
związanej z debatą w sprawie ewentualnej reformy WPRyb PE podkreślił, że każda 
strategia polityczna w zakresie rybołówstwa powinna uwzględniać aspekty społeczne, 
środowiskowe i gospodarcze poprzez zintegrowane i zrównoważone podejście. 
Zaspokojenie potrzeb żywnościowych każdego państwa członkowskiego, zapewnienie 
rentowności sektora oraz ochrona społeczności rybackich, a także utrzymanie trwałości 
ekosystemów morskich nie są postrzegane jako cele niemożliwe do pogodzenia. PE 
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wyraził głębokie zaniepokojenie możliwością zmian w WPRyb, które sprzyjałyby 
koncentracji działalności rybackiej, zwłaszcza w odniesieniu do prawa dostępu do 
zasobów, a także podkreślił, że redukcja kwot i ich skupienie w rękach ograniczonej 
liczby podmiotów nie stanowi gwarancji zmniejszenia nakładów połowowych, lecz 
sprzyja ograniczeniu dostępu do możliwości wykorzystywania zasobów połowowych. 
Parlament wezwał Komisję do analizy różnych instrumentów zarządzania rybołówstwem 
i jednoczesnego zapewnienia, że obecne instrumenty nie zmienią się, dopóki nie pojawią 
się rozwiązania alternatywne, zapewniające bardziej odpowiednią eksploatację zasobów. 
PE uznał ponadto za niezbędne utrzymanie odstępstwa w zakresie dostępu do wód 
terytorialnych na obszarze co najmniej 12 mil jako sposobu wspierania trwałości 
ekosystemów znajdujących się u wybrzeży mórz, tradycyjnej działalności rybackiej oraz 
przetrwania społeczności rybackich i zwrócił się o to, aby odstępstwo to miało trwały 
charakter. Uznał też za nieadekwatne ocenianie nakładów połowowych w sposób 
ujednolicony, bez uwzględniania różnorodności floty i sprzętu połowowego, a także 
stwierdził, że przy nadzorze nad nakładami połowowymi należy brać pod uwagę 
poszczególne gatunki i sprzęt połowowy oraz oceniony wpływ połowów na zasoby 
danego gatunku. W podsumowaniu PE stwierdził w szczególności, że jednym z 
pierwszych działań, które należy podjąć w dziedzinie zarządzania rybołówstwem, jest 
ocena naukowa mająca na celu stwierdzenie, czy istnieją zbyt duże floty i nadmiernie 
eksploatowane zasoby, a w stosownym przypadku wskazanie ich, by można było przyjąć 
odpowiednie konkretne środki.

Sprawozdanie Cornelisa Vissera (PPE-DE, Holandia) w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne 
(A6-0206/2009, rezolucja legislacyjna z dnia 22 kwietnia 2009 r.). Wniosek ten ma na 
celu uproszczenie istniejących ram regulacyjnych dotyczących ochrony zasobów 
rybnych. Proponowane podejście polega na przyjęciu rozporządzenia ramowego Rady, 
zawierającego ogólne zasady i przepisy, oraz uzupełniających rozporządzeń Komisji, 
zawierających szczegółowe zasady techniczne w odniesieniu do każdego obszaru 
podlegającego regionalnemu komitetowi doradczemu (RKD). Przygotowując to 
sprawozdanie, Komisja Rybołówstwa zorganizowała przesłuchanie publiczne i zleciła 
analizę (załącznik 8 i 12). PE przyjął poprawki wprowadzające w szczególności większą 
elastyczność przepisów dotyczących łączenia sieci oraz określające szereg tematów, w 
przypadku których podejmowanie koniecznych decyzji należałoby do Rady (a nie do 
Komisji, w ramach procedur komitologii). Zgodnie z inną poprawką Rada, na wniosek 
Komisji, powinna przyjąć – zgodnie z procedurą określoną w art. 37 traktatu – środki 
szczególne mające zastosowanie w regionach podlegających określonym regionalnym 
komitetom doradczym (RKD). Poprawki PE są wyrazem troski o to, by częstsze 
stosowanie środków podejmowanych w ramach komitologii ograniczało się do 
elementów o znaczeniu drugorzędnym i o charakterze czysto technicznym oraz by nie 
stanowiło zagrożenia dla jednolitych i niedyskryminacyjnych przepisów ogólnych ani dla 
instytucjonalnej równowagi legislacyjnej.

IV. Poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej w sektorze

W ciągu ostatnich lat sytuacja gospodarcza wielu przedsiębiorstw rybackich pogorszyła 
się w wyniku połączenia różnych czynników, zwłaszcza ograniczenia połowów 
związanego ze złym stanem zasobów rybnych i ograniczeniami dostępu do niektórych z 
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nich, wzrostu kosztów wynikającego z podwyżki cen paliw, niezmienności cen pierwszej 
sprzedaży i zmian na rynkach związanych z oddziaływaniem importu z krajów trzecich, 
postępującej koncentracji na poziomie dystrybucji oraz kryzysu finansowego.

W wielu sprawozdaniach z własnej inicjatywy Komisja Rybołówstwa uwzględniła tę 
sytuację i zwracała się do Komisji o podjęcie krótko-, średnio- i długoterminowych 
środków w celu ograniczenia jej skutków i znalezienia rozwiązań umożliwiających 
utrzymanie rentowności sektora.

W rezolucji nielegislacyjnej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie poprawy sytuacji 
ekonomicznej w sektorze rybołówstwa (A6-0266/2006, sprawozdawca: Pedro Guerreiro 
– GUE/NGL, Portugalia) PE zaproponował przyjęcie konkretnych i natychmiastowych 
środków w celu zaradzenia podwyżce cen paliw, a mianowicie utworzenie funduszu 
gwarancyjnego, współfinansowanego na szczeblu wspólnotowym, w celu zapewnienia 
stabilności cen paliw oraz przyznanie przejściowej kompensaty przedsiębiorstwom; 
przyznanie preferencji podatkowych w celu zapewnienia konkurencyjności floty UE 
działającej poza wodami wspólnotowymi; bezzwłoczne podwyższenie w sektorze
rybołówstwa kwoty pomocy objętej zasadą de minimis. Wśród środków przynoszących 
skutki średnio- i długoterminowe PE zaproponował w rezolucji „kompleksowy plan 
zmniejszenia zużycia energii przez flotę”. PE wezwał do tego, aby nowy Europejski 
Fundusz Rybołówstwa w dalszym ciągu przyznawał środki pomocowe na renowację i 
modernizację floty rybackiej, przede wszystkim w przypadku prowadzonego na 
niewielką skalę rybołówstwa przybrzeżnego i nieprzemysłowego. Jest zdania, że na 
sektor rybołówstwa przeznacza się niewystarczające wspólnotowe środki finansowe. PE 
zwrócił się do Komisji o przedstawienie projektu utworzenia wspólnotowego programu 
pomocowego dla prowadzonego na niewielką skalę rybołówstwa przybrzeżnego i 
nieprzemysłowego. W opinii PE do działań o zasadniczym znaczeniu należy też 
przedsięwzięcie środków mających na celu nasilenie walki z nielegalnymi, 
nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami; wspieranie badań i inwestycji, które 
mogą przyczynić się do obniżenia energochłonności sektora rybołówstwa; przedstawienie 
projektu przeglądu wspólnej organizacji rynku (WOR) produktów rybołówstwa poprzez 
wprowadzenie mechanizmów, które pozwolą na podniesienie cen pierwszej sprzedaży i 
na promowanie sprawiedliwego rozdziału wartości dodanej w łańcuchu wartości, a także 
na wspieranie uczestnictwa rybaków w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu WPRyb, 
zwłaszcza w ramach regionalnych komitetów doradczych. Przygotowanie tego 
sprawozdania poprzedziło zorganizowanie przez Komisję Rybołówstwa w maju i 
czerwcu 2006 r. przesłuchań publicznych, dotyczących odpowiednio konkurencyjności 
floty UE w kontekście wzrostu cen paliw oraz sytuacji gospodarczej sektora (patrz 
załącznik 8 i 14).

Sytuacja grup znajdujących się w szczególnie ciężkim położeniu była przedmiotem 
innych, bardziej szczegółowych sprawozdań, np. sprawozdania w sprawie rybołówstwa 
przybrzeżnego i problemów rybaków zajmujących się połowami przybrzeżnymi (A6-
0141/2006, sprawozdawca: Sean Ó Neachtain – UEN, Irlandia) czy też sprawozdania
w sprawie sieci kobiet: rybołówstwo, hodowla i zróżnicowanie (A6-0341/2005, 
sprawozdawczyni: Elspeth Attwooll – ALDE, Wielka Brytania), które były podstawą 
rezolucji nielegislacyjnych przyjętych odpowiednio w dniu 15 maja 2006 r. i 15 grudnia 
2005 r. W pierwszym z tych sprawozdań podkreślono ogromne znaczenie rybołówstwa 
przybrzeżnego dla społeczno-ekonomicznego przetrwania wszystkich społeczności 
przybrzeżnych. PE uznał ponadto zasadniczą rolę kobiet w sektorze rybołówstwa 
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przybrzeżnego i zwrócił się do Komisji o systematyczne uwzględnianie w jej 
inicjatywach kwestii płci i równouprawnienia kobiet i mężczyzn. W drugim z tych 
sprawozdań zwrócono się do Komisji o utworzenie kanałów informacyjnych 
niezbędnych do poprawy i rozpowszechniania informacji o sytuacji kobiet w różnych 
dziedzinach należących do sektora rybołówstwa lub z nim powiązanych. Przygotowując 
oba sprawozdania, zorganizowano przesłuchania publiczne (patrz załącznik 8 i 14). Na 
posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2008 r. przedstawiono posłom wyniki zamówionej przez 
komisję analizy dotyczącej roli kobiet w zrównoważonym rozwoju obszarów 
połowowych (patrz także załącznik 11 pkt 2).

Nasilenie się kryzysu strukturalnego sektora, spowodowane zwłaszcza drastycznym
wzrostem cen paliw przez większą część roku, doprowadziło w 2008 r. do licznych 
wyrazów protestu w niektórych państwach członkowskich. Komisja Rybołówstwa 
zareagowała szybko, organizując miniprzesłuchania publiczne (w lutym i czerwcu 
2008 r.), a także zatwierdzając pytanie ustne do Rady i Komisji, które zostało 
przedstawione na posiedzeniu plenarnym. Następnie w dniu 19 czerwca 2008 r. przyjęto 
rezolucję PE w sprawie kryzysu w sektorze rybołówstwa w następstwie rosnących cen 
paliw. W rezolucji tej PE po raz kolejny wyraził poparcie dla wniosków dotyczących 
przyspieszenia procedur umożliwiających wypłatę przewidzianej pomocy, zwiększenie 
pomocy wypłacanej w ramach zasady de minimis, przyznawanie ulg podatkowych i 
obniżenie składek socjalnych w przypadku statków prowadzących działalność poza 
wodami terytorialnymi Wspólnoty, szybkie przyjęcie przez Radę rozporządzenia w 
sprawie kontroli połowów NNN oraz przedstawienie przez Komisję projektu reformy 
przepisów mających zastosowanie do wspólnej organizacji rynków produktów 
rybołówstwa i akwakultury. W rezolucji ponowiono też wniosek o wzmocnienie 
wsparcia dla projektów badawczych mających na celu poprawę wydajności 
energetycznej w sektorze rybołówstwa.

V. Środki strukturalne

 Europejski Fundusz Rybołówstwa

W 2005 r. Komisja Rybołówstwa zorganizowała dwa przesłuchania publiczne dotyczące 
wniosku legislacyjnego w sprawie nowego Europejskiego Funduszu Rybołówstwa 
(EFR): przesłuchanie w dniu 1 lutego z udziałem przedstawicieli organów krajowych 
odpowiedzialnych za rybołówstwo oraz w dniu 29 marca z udziałem przedstawicieli 
sektora rybołówstwa (patrz załącznik 8 i 14).

Parlament wyraził poparcie dla puli środków z EFR przewidzianej w porozumieniu w
sprawie perspektyw finansowych (2007–2013). W rezolucji legislacyjnej z dnia 24 
czerwca 2005 r. w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego EFR (A6/0217/2005, 
sprawozdawca: David Casa – PPE-DE, Malta) PE zaproponował przeprowadzenie 
reformy systemu pomocy finansowej dla rybaków. Przyjmując, że podstawową zasadą tej 
reformy powinno być zachowanie zasobów połowowych, PE ocenił, że należy także 
uwzględnić skutki społeczno-gospodarcze.

Osiągnięto kompromis w kilku kwestiach: definitywne wycofywanie statków rybackich, 
finansowanie narzędzi połowowych i inwestycje w akwakulturę. W kwestii wycofywania
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statków Komisja zaproponowała przyznawanie pomocy publicznej na złomowanie 
statków lub przystosowywanie ich do działalności niezarobkowej. PE opowiedział się za 
rozszerzeniem zakresu tej strategii. W jego opinii dotacje publiczne powinny być 
wykorzystywane na złomowanie statków, lecz także na przystosowanie ich do 
działalności innej niż rybołówstwo, na tworzenie wspólnych przedsiębiorstw (joint 
venture) lub wywóz, pod warunkiem, że statki nie będą już wykorzystywane do celów 
rybołówstwa. Posłowie zaproponowali, aby Fundusz zapewniał wkład w finansowanie 
rekompensat w formie ogólnych premii dla załogi statków objętych całkowitym 
zaprzestaniem działalności. Co więcej, PE zaproponował, aby pomoc publiczna na 
potrzeby odnowy floty mogła być przyznawana między innymi na stosowanie bardziej 
selektywnych technik połowowych i systemów lokalizacji statków oraz na poprawę
bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy i higieny, o ile działania te nie prowadzą 
do zwiększenia nakładu połowowego. W kwestii finansowania narzędzi połowowych 
Parlament jest zdania, że należy położyć nacisk na statki małe i najstarsze. Środki 
powinny posłużyć do odnowy floty mającej zastąpić statki o średniej długości poniżej 12 
metrów i ponaddwudziestoletnie trawlery, które nie mogą już w pełni bezpiecznie 
żeglować. W tej samej rezolucji Parlament uznał, że należy przyjąć krajowe plany 
strategiczne w terminie sześciu miesięcy, a nie trzech, ponieważ krótszy termin nie daje 
możliwości opracowania planu średniookresowego. Przy opracowywaniu planów 
krajowych potrzeby sektora akwakultury powinny być uwzględniane na równi z ochroną 
środowiska naturalnego i zasobów naturalnych. W przypadku akwakultury PE 
zaproponował, aby EFR finansował inwestycje obejmujące wszystkie etapy łańcucha 
produkcyjnego, w tym budowę nowych urządzeń, rozbudowę i modernizację urządzeń 
istniejących i statków wykorzystywanych przy hodowli małży. Jeżeli chodzi o 
zrównoważony rozwój obszarów rybołówstwa przybrzeżnego, PE odrzucił propozycję 
Komisji, która ograniczała zakres interwencji Funduszu do gmin o liczbie ludności 
powyżej 100 000. Aby wesprzeć młodych rybaków, Parlament zaproponował wypłatę 
indywidualnych premii dla rybaków poniżej 35 roku życia, którzy mogą udokumentować 
wykonywanie zawodu rybaka przez co najmniej pięć lat lub odpowiednie wykształcenie 
zawodowe oraz którzy po raz pierwszy zostają właścicielami lub współwłaścicielami 
używanych statków rybackich.

 Wspólnotowe środki finansowe dotyczące wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz 
prawa morza

We wniosku dotyczącym rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowe środki 
finansowe na rzecz wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa 
morza ustanawia się ramy interwencji finansowych koniecznych do wdrażania WPRyb, 
uzupełniając tym samym wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. Wniosek ma na celu połączenie istniejących 
instrumentów prawnych, aby zwiększyć skuteczność i przejrzystość wspólnotowych 
interwencji finansowych i ułatwić zarządzanie nimi, zarówno z perspektywy Komisji, jak 
i właściwych organów państw członkowskich i innych beneficjentów. W rezolucji 
legislacyjnej z dnia 15 grudnia 2005 r. (A6-0340/2005, sprawozdawczyni: Catherine 
Stihler – PSE, Wielka Brytania) w sprawie tego wniosku dotyczącego rozporządzenia
PE wprowadził szereg nowych przepisów w celu zapewnienia, że akt ten będzie wyraźnie 
wymieniał cele, których realizacji służą wspólnotowe środki finansowe, czyli
przyczynianie się do racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania nadwyżki zasobów 
morskich państw przybrzeżnych, pogłębianie wiedzy naukowej i technicznej o połowach, 
wkład w przeciwdziałanie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, 
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wkład w rozwój strategii zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych oraz sprzyjanie 
skuteczniejszemu zarządzaniu rybołówstwem na szczeblu światowym z perspektywy 
finansowej i politycznej poprzez zwiększenie potencjału instytucjonalnego.

 Tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich

W dniu 8 lipca 2008 r. Komisja zatwierdziła wniosek dotyczący rozporządzenia 
ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie 
restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem 
gospodarczym, który został przedłożony Parlamentowi i Radzie i był przedmiotem 
wniosku o rozpatrzenie w trybie pilnym w celu umożliwienia osiągnięcia ewentualnego 
politycznego porozumienia w Radzie już w dniu 15 lipca. Kierując się opinią Komisji 
Rybołówstwa, PE zareagował szybko, przyjmując dla dobra sektora wniosek 
o rozpatrzenie w trybie pilnym i zatwierdzając pakiet proponowanych środków 
w rezolucji legislacyjnej z dnia 10 lipca 2008 r. (patrz również punkt IV powyżej). 
Rozporządzenie nr 744/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zawierające wspomniane środki 
opiera się przede wszystkim na czasowych odstępstwach od zasad Europejskiego 
Funduszu Rybołówstwa i będzie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2010 r. 

 Regiony najbardziej oddalone

Najbardziej oddalone regiony Wspólnoty – zgodnie z art. 299 ust. 2 traktatu WE
obejmujące Azory, Maderę, Wyspy Kanaryjskie i francuskie departamenty zamorskie –
były podczas szóstej kadencji przedmiotem szczególnej uwagi Komisji Rybołówstwa. W
latach 2004–2009 Komisja Rybołówstwa opracowała dwa sprawozdania legislacyjne 
poświęcone rybołówstwu w tych regionach, a także dwie opinie dla Komisji Rozwoju 
Regionalnego, która przygotowała dwa sprawozdania z własnej inicjatywy (patrz 
załącznik 5 i sprawozdania komisji REGI A6-0246/2005 i A6-0158/2008, 
sprawozdawcy komisji opiniodawczej Duarte Freitas – PPE-DE, Portugalia i Pedro
Guerreiro – GUE/NGL, Portugalia). 

Dwie delegacje komisji odwiedziły ponadto dwa z tych regionów: Martynikę w 2007 r. i
Maderę w 2008 r. (patrz załącznik 9).

W dniu 26 kwietnia 2007 r. PE przyjął znaczną większością głosów rezolucję 
legislacyjną (A6-0083/2007, sprawozdawca Duarte Freitas – PPE-DE, Portugalia),
zatwierdzając, z zastrzeżeniem wprowadzonych poprawek, wniosek dotyczący 
rozporządzenia Rady wprowadzającego system wyrównania dodatkowych kosztów 
poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z 
Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich i francuskich departamentów Gujany i Reunion 
od roku 2007 do roku 2013 (kontynuacja systemu wyrównania uruchomionego w 
1992 r.). W rezolucji tej PE zaproponował zwiększenie o 2 mln euro rocznej puli 
środków, która tym samym wzrosłaby z 15 mln euro do ok. 17 mln, przy jednoczesnym 
utrzymaniu klucza podziału między poszczególne państwa członkowskie. Chodziło o 
uwzględnienie wzrostu cen transportu i kosztów pochodnych, związanego głównie ze 
znaczną podwyżką cen ropy naftowej w 2003 r., która doprowadziła do podniesienia 
kosztów dodatkowych związanych z oddaleniem omawianych regionów. PE ponownie 
wyraził opinię, że wprowadzony system nie powinien być ograniczony w czasie, 
ponieważ ma on na celu przezwyciężenie stałych przeszkód strukturalnych związanych z 
oddaleniem regionów. Co więcej, wyrównanie nie powinno opierać się wyłącznie na 
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kosztach transportu ani ograniczać się do 75% tych kosztów. Powinna istnieć możliwość 
przyznania wyrównania także w przypadku produktów używanych do przetwarzania 
produktów rybołówstwa, o ile nie stanowi ono kumulacji pomocy wspólnotowej – chodzi 
tu np. o oleje, sól i inne składniki stosowane w przetwórstwie rybnym. PE wprowadził 
ponadto bardziej szczegółowe wymogi w przypadku przepisów dotyczących identyfikacji 
produktów, aby zapewnić, że jedynie legalne produkty rybołówstwa będą mogły 
stanowić podstawę przyznania wyrównania.

W dniu 21 października 2008 r. Parlament zatwierdził, z zastrzeżeniem wprowadzonych 
poprawek, wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady 
(WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w 
najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty (A6-0388/2008, sprawozdawca Pedro 
Guerreiro – GUE/NGL, Portugalia). Ponieważ floty w regionach najbardziej 
oddalonych składają się w większości ze starych statków – czasem nawet
ponadtrzydziestoletnich – PE jest zdania, że konieczne jest zapewnienie wsparcia 
wspólnotowego na odnowę i modernizację tych flot, a w szczególności floty prowadzącej 
połowy metodami tradycyjnymi, w celu poprawy warunków zachowania zasobów oraz 
warunków pracy i bezpieczeństwa osób pracujących w omawianym sektorze. Konkretne 
środki zawarte w omawianym rozporządzeniu powinny, w opinii PE, uwzględniać 
specyficzne potrzeby sektora rybackiego w tych regionach. Parlament zaproponował 
ponadto przyjęcie bardziej realistycznego terminu osiągnięcia wyników założonych we 
wniosku Komisji. Biorąc pod uwagę ograniczoną zdolność stoczni, PE uznał 
proponowane początkowo przedłużenie terminu do 31 grudnia 2009 r. za 
niewystarczające i zaproponował przedłużenie o trzy lata (31 grudnia 2008 r. – 31 
grudnia 2011 r.). Termin zaproponowany przez Parlament włączono do rozporządzenia 
Rady nr 1207/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.

VI. Wspólna organizacja rynków (WOR) produktów rybołówstwa 
i akwakultury

Podczas obecnej kadencji Parlament Europejski wielokrotnie wypowiadał się na temat 
problemów związanych ze wspólną organizacją rynków (WOR) produktów rybołówstwa 
i akwakultury, zwłaszcza w rezolucjach nielegislacyjnych z dnia 28 września 2006 r. w 
sprawie poprawy sytuacji ekonomicznej w sektorze rybołówstwa oraz z dnia 19 czerwca 
2008 r. w sprawie kryzysu w sektorze rybołówstwa w następstwie rosnących cen paliw
(patrz punkt IV powyżej). W dniu 12 grudnia 2007 r. PE przyjął rezolucję 
nielegislacyjną w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i
akwakultury (A6-0467/2007, sprawozdawca: Pedro Guerreiro – GUE/NGL, 
Portugalia).

W rezolucji tej PE wyraził opinię, że należy pilnie przystąpić do ambitnego przeglądu 
WOR produktów rybołówstwa w celu zwiększenia jej udziału w gwarantowaniu 
dochodów w sektorze, zapewnianiu stabilności rynku, lepszym wprowadzaniu do obrotu 
produktów rybołówstwa i zwiększaniu wytwarzanej wartości dodanej. W rezolucji 
podkreślono w szczególności, że pozytywny wpływ WOR produktów rybołówstwa na 
sektor zmalał, zwłaszcza od czasu przeglądu dokonanego w 2000 r., i uznano, że 
odwrócenie tej tendencji, zwłaszcza poprzez znaczne zwiększenie zasobów finansowych, 
musi stać się jednym z głównych celów przyszłego przeglądu WOR produktów 
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rybołówstwa. W opinii PE WOR produktów rybołówstwa nie przyczyniła się w 
wystarczający sposób do wzrostu cen pierwszej sprzedaży, które od 2000 r. utrzymują się 
na stałym poziomie, a nawet spadają, ani też do poprawy dystrybucji wartości dodanej 
wzdłuż łańcucha wartości. PE zwrócił uwagę, że fundusze strukturalne muszą 
przyczyniać się do unowocześniania i tworzenia infrastruktury wspierającej producentów 
w zakresie produkcji i marketingu, obejmującej jednostki chłodzenia, przetwórstwa, 
transportu oraz marketingu i dystrybucji. PE zwrócił się też do Komisji o przyspieszenie 
procesu certyfikacji ekologicznych produktów rybołówstwa (patrz punkt III powyżej) w
celu umożliwienia uczciwej i efektywnej konkurencji między podmiotami 
gospodarczymi na terenie UE i poza nią. Komisję wezwano do przeprowadzenia oceny 
wpływu przywozu na ceny pierwszej sprzedaży oraz do większej stanowczości w ocenie 
zewnętrznych stosunków handlowych, zwłaszcza przy uruchamianiu środków 
ochronnych WTO. PE uznał ponadto, że do importowanych produktów rybołówstwa 
sprzedawanych na rynku wewnętrznym należy stosować takie same normy i wymogi, jak 
do wspólnotowych produktów rybołówstwa.

Komisja Rybołówstwa zorganizowała w dniu 5 listopada 2008 r. przesłuchanie 
publiczne poświęcone jednemu z podstawowych elementów WOR, a mianowicie 
organizacjom producentów, na które zaprosiła sześciu przedstawicieli różnych 
organizacji oraz przedstawiciela EAPO (europejskie stowarzyszenie organizacji 
producentów). Na przesłuchaniu zaprezentowano wyniki dwóch analiz zewnętrznych, z 
których jedna dotyczyła procesu kształtowania się cen produktów rybołówstwa i 
akwakultury (patrz załącznik 8, 12 i 14).

Komisja Europejska zapowiedziała, że w listopadzie 2009 r. przedstawi wniosek 
dotyczący nowego przeglądu WOR w sektorze produktów rybołówstwa i
akwakultury. Przegląd ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmian na 
rynkach wspólnotowych i światowych oraz poważnego kryzysu społecznego i
gospodarczego w sektoze. Należy zauważyć, że niedawno opublikowano wyniki oceny 
zewnętrznej WOR produktów rybołówstwa i akwakultury, zamówionej przez Komisję 
(analiza dostępna w serwisie Komisji Europejskiej 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm).
Komisja zapowiedziała też w lipcu 2008 r., że zamierza uruchomić system 
monitorowania cen i wspierać środki rynkowe w ramach WOR w celu dostosowania 
podaży do popytu, podniesienia jakości produktów i zmaksymalizowania wartości 
połowów przy pierwszej sprzedaży.

VII. Dążenie do zintegrowanej polityki morskiej

W dniu 7 czerwca 2006 r. Komisja Europejska przedstawiła zieloną księgę zatytułowaną 
„W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów i mórz” i
rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje w sprawie tego nowego podejścia. W 
procedurze „współpracy komisji zaangażowanej” (art. 47 regulaminu PE) z komisją 
wyznaczoną jako przedmiotowo właściwa (Komisja Transportu i Turystyki) Komisja 
Rybołówstwa, reprezentowana przez współsprawozdawcę komisji opiniodawczej 
Struana Stevensona (PPE-DE, Wielka Brytania), pracowała w ramach grupy roboczej 
obejmującej wszystkie zainteresowane komisje (TRAN, PECH, ENVI, REGI i ITRE) 
nad osiągnięciem porozumienia w sprawie ostatecznej wersji sprawozdania (TRAN 
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A6-0235/2007). Wspólne przesłuchanie publiczne poświęcone temu tematowi odbyło 
się w dniu 20 marca 2007 r. z udziałem przedstawicieli i ekspertów poszczególnych 
sektorów. Opinia Komisji Rybołówstwa została przyjęta w dniu 22 maja 2007 r.

W rezolucji nielegislacyjnej z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie przyszłej unijnej 
polityki morskiej: europejska wizja ocean i mórz PE opowiedział się za polityką morską 
będącą wyrazem dążenia do integracji działań politycznych, działań i decyzji 
dotyczących spraw morskich oraz wspierającą lepszą koordynację, większą otwartość i 
ściślejszą współpracę wszystkich podmiotów, których działalność ma wpływ na oceany i 
morza europejskie. Parlament stwierdził, że rybołówstwo jest silnie regulowanym 
sektorem gospodarki, w związku z czym należy podjąć działania zapewniające, że 
przepisy przełożą się na dobre praktyki i pozytywne wyniki. Uznał też, że do 
zapewnienia trwałości zasobów rybnych konieczne jest uwzględnienie wielu różnych 
czynników oddziałujących na stan zasobów rybnych, np. zmian klimatycznych, 
drapieżników, zanieczyszczenia, wykonywania odwiertów i wydobycia ropy naftowej i 
gazu, morskich elektrowni wiatrowych czy wydobywania piasku i żwiru. W rezolucji tej 
PE zajął stanowisko w wielu różnorodnych kwestiach, dotyczących polityki przybrzeżnej 
i zagospodarowania terenów przybrzeżnych, tworzenia chronionych obszarów morskich, 
interpretacji zasady maksymalnie podtrzymywalnego odłowu, przeciwdziałania odrzutom 
i połowom NNN, programu mapowania/planowania przestrzennego na wodach 
wspólnotowych, zrównoważonego rozwoju akwakultury i finansowania polityki 
morskiej.

W dniu 3 kwietnia 2008 r. Komisja Rybołówstwa przyjęła drugą opinię (sprawozdawca 
komisji opiniodawczej Pedro Guerreiro – GUE/NGL, Portugalia), przeznaczoną dla 
Komisji Transportu i Turystyki przygotowującej sprawozdanie z własnej inicjatywy w 
sprawie kolejnego komunikatu Komisji dotyczącego zintegrowanej polityki morskiej 
Unii Europejskiej (sprawozdanie TRAN A6- 0163/2008).

W przyjętej później rezolucji z dnia 2 września 2008 r. w sprawie rybołówstwa i
akwakultury w kontekście zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną w Europie
PE uznał, w ramach sprawozdania z własnej inicjatywy Komisji Rybołówstwa 
(A6-0286/2008, sprawozdawca: Ioannis Gklavakis, PPE-DE, Grecja), że sektory 
rybołówstwa i akwakultury muszą zostać uwzględnione w przekrojowym podejściu do 
wszystkich rodzajów działalności morskiej prowadzonej w strefach przybrzeżnych, a ich 
przedstawiciele zaangażowani w działalność mającą na celu osiągnięcie 
zrównoważonego rozwoju tych obszarów, zwłaszcza w ramach ponadnarodowych 
klastrów morskich.

Opracowany przez Komisję plan działania w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej 
zawiera szczegółowy opis wielu inicjatyw, wśród których znajduje się mapa drogowa na 
rzecz morskiego planowania przestrzennego przez państwa członkowskie, europejska 
sieć klastrów morskich, europejska sieć badań morskich oraz europejska sieć nadzoru 
morskiego. Włączenie WPRyb do ogólnego kontekstu tej polityki to jedna z kwestii
będących przedmiotem debaty dotycząca przyszłej reformy WPRyb (patrz też punkt XI i
XIV poniżej).

VIII. Zarządzanie
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Utworzenie regionalnych komitetów doradczych (RKD) przewidziano w reformie
WPRyb przyjętej w grudniu 2002 r., a ramy prawne regulujące ich działanie ustanowiono
w art. 31 i 32 rozporządzenia podstawowego nr 2371/2002/WE Rady. Komitety te 
utworzono, by umożliwić korzystanie w WPRyb z wiedzy i doświadczenia rybaków oraz 
innych zainteresowanych stron oraz by uwzględnić różnorodność warunków panujących
na wodach wspólnotowych. Pod koniec piątej kadencji PE zajął stanowisko w sprawie 
wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej RKD w ramach WPRyb (decyzja 
2004/585/WE) w rezolucji z dnia 1 kwietnia 2004 r. (A5-0167/2004, sprawozdawca: 
Sean Ó Neachtain – UEN, Irlandia).

W ciągu szóstej kadencji PE przyjął dwie rezolucje dotyczące konkretnie RKD, ale 
odwołania do ważnej roli tych organów konsultacyjnych występują w wielu innych 
rezolucjach, zarówno legislacyjnych, jak i nielegislacyjnych. Pierwsza z nich została 
przyjęta w dniu 26 kwietnia 2007 r. (A6-0078/07, sprawozdawczyni: Elspeth Attwooll –
ALDE, Wielka Brytania) i odnosi się do zatwierdzenia wniosku dotyczącego decyzji 
Rady zmieniającej decyzję 2004/585/WE w celu uznania RKD za jednostki dążące do 
osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego, co oznacza, że 
komitety będą korzystać z finansowania stałego, a nie o charakterze degresyjnym. Druga
rezolucja PE została przyjęta w dniu 24 kwietnia 2009 r. i dotyczy zarządzania w
ramach WPRyb: Parlamentu Europejskiego, regionalnych komitetów doradczych i
innych podmiotów (A6-0187/2009, sprawozdawczyni: Elspeth Attwooll – ALDE, 
Wielka Brytania). W rezolucji tej uwzględniono między innymi komunikat Komisji z 
czerwca 2008 r. w sprawie wdrażania decyzji z 2004 r. i działalności RKD. PE 
podkreślił, jak ważną rolę odgrywają RKD, i wezwał do podjęcia działań w celu 
zwiększenia ich widoczności i poprawy dostępu do wiedzy i danych naukowych, 
szerszego włączenia ich w proces konsultacji i zwiększenia nadzoru nad realizacją ich 
zaleceń, a także odpowiedniego finansowania. PE jest też zdania, że w przyszłej reformie 
WPRyb powinno się w pełni wykorzystać konsolidację RKD w celu większej 
decentralizacji WPRyb, by przyjęte wspólne środki mogły być stosowane w różnych 
strefach zgodnie ze specyfiką rybołówstwa i różnych warunków połowów. W rezolucji z 
dnia 24 kwietnia 2009 r. PE zwrócił się do Komisji Rybołówstwa o zacieśnienie 
kontaktów i współpracy z RKD – realizacja tego postulatu będzie należała do komisji, 
która powstanie w lipcu 2009 r.

W rezolucji z dnia 24 kwietnia 2009 r. wspomniano też o roli ACFA (Komitetu 
Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury), który „pełni funkcję doradczą w zakresie 
WPRyb jako całości i obejmuje cały obszar Wspólnoty”, podczas gdy rolą RKD jest 
udzielanie „specjalistycznych porad w ich strefach wpływów”.

W rezolucji tej PE ponowił wniosek o zwiększenie udziału w określaniu, monitorowaniu 
i modyfikowaniu WPRyb, zwłaszcza poprzez uczestnictwo członków Komisji 
Rybołówstwa w roli obserwatorów w posiedzeniach Rady Ministrów ds. Rybołówstwa, a 
także w posiedzeniach wspólnych komitetów ustanawianych na mocy umów o 
partnerstwie w sprawie połowów.

Rolę zarządzania w kontekście uproszczenia WPRyb podkreślono w rezolucji 
nielegislacyjnej PE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie planu działania w sprawie 
uproszczenia i udoskonalenia WPRyb (A6-0228/2006, sprawozdawca: Philippe
Morillon – ALDE, Francja).
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Kwestia ta ma także kluczowe znaczenie w kontekście nowej polityki morskiej UE i
zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi (patrz punkt VII powyżej). 
Poprawa komunikacji między naukowcami, decydentami i zainteresowanymi stronami to 
kolejny aspekt zarządzania, na który Parlament zwrócił szczególną uwagę (patrz punkt 
IX poniżej).

IX. Stosunki międzynarodowe w dziedzinie
rybołówstwa

 Porozumienia dwustronne z państwami trzecimi

Międzynarodowe umowy w sprawie połowów zawarte przez Wspólnotę Europejską z
krajami trzecimi mają zasadnicze znaczenie, ponieważ połowy dokonywane przez flotę 
UE na tych wodach zaspokajają ponad 30% spożycia we Wspólnocie i inicjują 
działalność przynoszącą ponad miliard euro. Co więcej, flota UE na pełnym morzu 
zatrudnia tysiące osób, zarówno na statkach rybackich, jak i w regionach przybrzeżnych 
w dużym stopniu zależnych od tego rodzaju działalności. Obliczono, że co najmniej 
jedno bezpośrednie miejsce pracy generuje pięć pośrednich miejsc pracy, zarówno w
sektorze przetwórstwa, jak i sektorach związanych z połowami.

Reforma WPRyb z 2002 r. umożliwiła przejście od tradycyjnych porozumień w sprawie 
połowów do bardziej ogólnego podejścia polegającego na ściślejszej współpracy w
ramach obecnych umów o partnerstwie w sprawie połowów (FPA). FPA nie tylko 
zapewniają dostęp statkom UE, ale również służą zwiększeniu zdolności krajów 
partnerskich do zagwarantowania zrównoważonych połowów na ich własnych wodach 
(patrz w tym kontekście opinia Komisji Rybołówstwa z dnia 27 marca 2008 r. –
sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Carmen Fraga Estévez (PPE-DE, Hiszpania)
– dla komisji DEVE przygotowującej sprawozdanie z własnej inicjatywy A6-0137/2008).

W ciągu omawianej kadencji odnowiono praktycznie wszystkie obowiązujące protokoły 
połowowe. Co więcej, dotychczasowe porozumienia zastępowano stopniowo umowami o 
partnerstwie w następstwie wprowadzenia nowego podejścia w ramach reformy z 2002 r. 
(załącznik 4 pkt 4 zawiera numery rezolucji PE w tej dziedzinie przyjętych w ciągu 
szóstej kadencji).

Zawarcie w 2006 r. dżentelmeńskiej umowy między DG MARE Komisji Europejskiej a 
Komisją Rybołówstwa (patrz załącznik 11 pkt 1) umożliwiło zwiększenie liczby i
podniesienie jakości informacji przekazywanych Parlamentowi. Średnio raz na dwa 
miesiące przedstawiciel Komisji uczestniczył w posiedzeniach komisji w celu 
przekazania najnowszych informacji dotyczących toczących się negocjacji i głównych 
problemów, które należy rozwiązać, a także innych wiadomości użytecznych dla 
sprawozdawców i pozostałych zainteresowanych posłów. Analizy o charakterze oceny 
oraz protokoły z posiedzeń wspólnych komitetów nadzorujących wprowadzanie w życie 
umów w sprawie połowów są obecnie systematycznie przekazywane do wiadomości PE.

W dalszym ciągu należy jednak udoskonalać procedurę międzyinstytucjonalną dotyczącą
umów w sprawie połowów. Wciąż bowiem istnieją problemy, związane zwłaszcza z 
opóźnieniami w składaniu wniosków, które zbyt często zmuszają PE do pracy pod presją, 
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przy bardzo krótkich terminach na zajęcie stanowiska. Parlament Europejski wielokrotnie 
apelował o możliwość udziału członków Komisji Rybołówstwa w pracach wspólnych 
komitetów nadzorujących realizację umów w sprawie połowów. Wejście w życie traktatu 
lizbońskiego pociągnie za sobą konieczność ściślejszej współpracy 
międzyinstytucjonalnej, co powinno w szczególności ułatwić Parlamentowi 
Europejskiemu dostęp do wszelkich informacji dotyczących umów w sprawie połowów 
we właściwym czasie, w tym także w okresach negocjacji dotyczących protokołów (patrz 
również punkt XIII poniżej).

 Porozumienia wielostronne – Regionalne organizacje ds. rybołówstwa (RFMO)

Porozumienia te służą zacieśnianiu współpracy regionalnej w celu zachowania i
zrównoważonego wykorzystywania zasobów połowowych na pełnym morzu i
międzystrefowych zasobów rybnych. Mają one też inny zasadniczy cel, jakim jest 
zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (NNN).

Podczas omawianej kadencji Unia Europejska odgrywała niezwykle ważną rolę siły 
napędowej tych organizacji, wspierając wzmocnienie ich mechanizmów zarządzania i 
starając się aktywnie uczestniczyć w działalności wszystkich istniejących organizacji, 
zarówno sektorowych, jak i obejmujących określony obszar geograficzny. Jednym z 
priorytetów Parlamentu jest przyjęcie przez RFMO jednolitych planów działań na rzecz 
zwalczania połowów NNN dokonywanych przez statki pływające pod tanią banderą.

Podczas omawianej kadencji Parlament zajął stanowisko w sprawie transpozycji do 
prawa wspólnotowego różnych decyzji i zaleceń przyjętych przez regionalne organizacje 
ds. rybołówstwa (patrz załącznik 4 pkt 5).

PE apelował o podjęcie skuteczniejszych i szybszych działań w celu transpozycji decyzji 
przyjętych przez RFMO do wspólnotowego porządku prawnego. W swoich rezolucjach 
Parlament zwracał się też do Komisji i Rady o informowanie go z odpowiednim 
wyprzedzeniem o rozpatrywaniu przez organy decyzyjne RFMO kwestii, które pociągają 
za sobą zobowiązania prawne dla Wspólnoty, co jest dla niego niezbędne, by mógł 
skutecznie uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji przez te organizacje.

Podczas szóstej kadencji, w dniu 27 kwietnia 2006 r., Parlament wydał zgodę na zawarcie 
Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka 
Tropikalnego (A6-0070/06, sprawozdawca: Duarte Freitas – PPE-DE, Portugalia).
Zwracał się też, bezskutecznie, o zmianę podstawy prawnej – z procedury konsultacji na 
procedurę zgody – w przypadku wniosku w sprawie decyzji dotyczącej zawarcia w
imieniu Wspólnoty Europejskiej porozumienia w sprawie połowów na południowym 
obszarze Oceanu Indyjskiego (rezolucja legislacyjna z dnia 1 września 2008 r.,
A6-315/2008, sprawozdawca Philippe Morillon – ALDE, Francja). W dniu 22 grudnia 
2008 r. PE wniósł skargę przeciwko Radzie (sprawa C-566/08) o stwierdzenie 
nieważności decyzji Rady 2008/780/WE z dnia 29 września 2008 r., twierdząc, że 
decyzję tę należało przyjąć zgodnie z procedurą zgody PE. Parlament jest bowiem 
zdania, że porozumienie, którego dotyczy decyzja, tworzy specyficzne ramy 
instytucjonalne poprzez organizację procedur współpracy i że w związku z tym 
zastosowanie ma podstawa prawna, jaką stanowi art. 37 WE w połączeniu z art. 300 ust. 
2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz ust. 3 akapit drugi traktatu WE.
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X. Badania i gromadzenie danych

Systematyczne gromadzenie wiarygodnych danych podstawowych dotyczących 
rybołówstwa jest podstawą oceny zasobów rybnych i doradztwa naukowego i w związku 
z tym ma kluczowe znaczenie dla wdrażania WPRyb.

Wiarygodność opinii naukowych i technicznych to jeden z problemów zgłaszanych 
regularnie przez przedstawicieli sektora rybołówstwa podczas licznych posiedzeń i 
przesłuchań organizowanych przez Komisję Rybołówstwa. Bardzo często bowiem 
przedstawiciele sektora zupełnie nie zgadzają się z ocenami naukowymi dotyczącymi 
zasobów połowowych, które stanowią podstawę doboru środków technicznych przez 
Komisję, a nawet przeciwko nim protestują.

Przyjmując rezolucję legislacyjną z dnia 13 listopada 2007 r. (sprawozdanie 
A6-0407/2007, sprawozdawca Paulo Casaca – PSE, Portugalia), PE zmienił, w ramach 
procedury konsultacji, wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia 
wspólnotowych ram dla gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich 
wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz wsparcia doradztwa naukowego w
zakresie wspólnej polityki rybackiej. W rozporządzeniu tym ustanawia się przepisy 
dotyczące: i) gromadzenia – w ramach programów wieloletnich – danych biologicznych, 
technicznych, ekologicznych i społeczno-gospodarczych o sektorze rybołówstwa oraz 
zasad zarządzania tymi danymi; ii) wykorzystywania danych o sektorze rybołówstwa do 
celów analizy naukowej w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Rozporządzenie 
ustanawia też przepisy służące doskonaleniu doradztwa naukowego niezbędnego do 
realizacji WPRyb.

Procedurą stosowaną zwykle w ramach WPRyb jest procedura konsultacji (art. 37), 
jednak w kwestii tworzenia statystyk zastosowanie ma procedura współdecyzji, zgodnie z
art. 285 traktatu WE. Podczas szóstej kadencji PE zatwierdził w ogólnym zarysie, 
zgodnie z procedurą współdecyzji i z zastrzeżeniem pewnych poprawek, wniosek 
dotyczący rozporządzenia w sprawie przekazywania danych na temat wyładunków 
produktów rybołówstwa w państwach członkowskich (stanowisko przyjęte w pierwszym 
czytaniu w dniu 15 czerwca 2006 r. (A6-0169/2006, sprawozdawca: Philippe Morillon –
ALDE, Francja) i rezolucja w sprawie wspólnego stanowiska Rady przyjęta w dniu 12 
grudnia 2006 r. (A6-0400/06)). Rozporządzenie nr 1921/2006/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych statystycznych na temat 
wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich i uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 weszło w życie w dniu 19 stycznia 2007 r. 
Przewiduje się w nim, że państwa członkowskie przekazują zharmonizowane dane 
dotyczące ilości i wartości wyładunków na ich terytorium, aby umożliwić analizę rynku 
produktów rybołówstwa i bardziej ogólne analizy gospodarcze sytuacji sektora 
rybołówstwa. W dniu 31 stycznia 2008 r. PE przyjął w pierwszym czytaniu, w ramach 
procedury współdecyzji, rezolucję legislacyjną w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w 
dziedzinie akwakultury. Tekst przyjęty na posiedzeniu plenarnym jest wynikiem 
porozumienia zawartego w drodze negocjacji z Radą na podstawie sprawozdania A6-
0001/2008 (sprawozdawca: Philippe Morillon – ALDE, Francja). Przyjęcie 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 762/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
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powinno zasadniczo umożliwić uzyskanie lepszych danych statystycznych dotyczących 
wszelkiej działalności w dziedzinie akwakultury prowadzonej na terytorium państw 
członkowskich. Komisja Rybołówstwa przyjęła też trzy opinie dla Komisji Prawnej 
odnoszące się do trzech propozycji przekształceń dotyczących rozporządzeń w sprawie 
przekazywania danych statystycznych w dziedzinie rybołówstwa (rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 216/2009, 217/2009 i 218/2009 z dnia 11 marca 
2009 r.). Wszystkie wymienione wyżej rozporządzenia wprowadzają nową procedurę 
komitologii, tzw. procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą, w przypadku środków 
„quasi-prawodawczych”, wobec których PE będzie mógł zgłosić sprzeciw pod pewnymi 
warunkami.

W dniu 19 lutego 2009 r. PE przyjął rezolucję nielegislacyjną w sprawie badań 
stosowanych w dziedzinie wspólnej polityki rybackiej (A6-0016/2009, 
sprawozdawczyni: Rosa Miguélez Ramos – PSE, Hiszpania). W rezolucji wezwano 
Komisję do dokonania przeglądu siódmego programu ramowego przy okazji 
średniookresowej oceny przewidzianej na 2010 r., ze zwróceniem większej uwagi na 
szczególne problemy rybołówstwa i akwakultury. PE podkreślił, że aby zapewnić 
skuteczne wdrożenie WPRyb, należy opracować szczegółowe programy w dziedzinie 
badań stosowanych oraz zadbać o ich finansowanie poprzez odpowiednie przydzielenie
środków budżetowych. Parlament zalecił, aby w dziedzinie naukowych badań morskich 
traktować priorytetowo nie tylko badania mające na celu zdobycie wiedzy o stanie 
zasobów rybnych, lecz także badania nad aspektami ekosystemowymi, handlowymi, 
gospodarczymi i społecznymi, mającymi wpływ na zarządzanie łowiskami, ponieważ 
wszystkie te aspekty mają duże znaczenie. PE nalegał również, aby Komisja wsparła ideę 
utworzenia stałej sieci europejskiej, opartej na infrastrukturach fizycznie istniejących w
państwach członkowskich, której celem byłaby obserwacja środowiska morskiego i
gromadzenie danych na jego temat, ułatwiającej wymianę informacji między podmiotami 
sektora a europejskimi organizacjami badawczymi i umożliwiającej Unii utrzymanie 
czołowej pozycji.

W dniu 9 września 2008 r. na posiedzeniu Komisji Rybołówstwa miała miejsce 
konferencja publiczna na temat „Wzmocnienie dialogu świata nauki z sektorem 
rybołówstwa na rzecz odnowienia wspólnej polityki rybołówstwa” (patrz załącznik 8, 13 
i 14). Konferencja ta miała na celu wzmożenie dialogu między naukowcami, rybakami, 
organami politycznymi i administracyjnymi podczas opracowywania i wdrażania 
środków podejmowanych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa. Ponieważ 
stwierdzono, że istnieje oczywisty konflikt interesów między przedstawicielami sektora a
naukowcami, gdy chodzi o cele krótkoterminowe (podczas gdy ich cele długoterminowe 
są bardziej zgodne), posłowie wezwali Komisję do wspierania ściślejszej współpracy 
między rybakami a naukowcami, zebrania szczegółowych informacji dotyczących 
obecnego sposobu prowadzenia dialogu między naukowcami a rybakami w 
poszczególnych państwach członkowskich oraz stworzenia wykazu najlepszych 
rozwiązań. Wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się, że w komunikacji z rybakami należy 
położyć nacisk na korzyści płynące dla nich z uwzględniania spodziewanego średnio- i 
długoterminowego zysku ekonomicznego przy ocenie przewidywanych strat 
ekonomicznych w bliskiej perspektywie.
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XI. Aspekty budżetowe

Budżet wspólnotowy jest głównym źródłem publicznego finansowania dla sektora 
rybołówstwa, a finansowanie to osiąga wartość około miliarda euro rocznie. Budżet jest 
ustalany na podstawie działalności prowadzonej od 2004 r., to jest od czasu, gdy 
wszystkie pozycje budżetowe dotyczące rybołówstwa zebrano w jednej rubryce (tytuł 11 
– Gospodarka morska i rybołówstwo).

W przebiegu szóstej kadencji zaznaczyły się dwa wydarzenia, a mianowicie utworzenie 
Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, które zmieniło strukturę budżetu sektora 
rybołówstwa (patrz punkt V powyżej), oraz opracowanie perspektyw finansowych na lata 
2007–2013.

 Perspektywy finansowe na lata 2007–2013

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami, zawarte między Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją w
dniu 17 maja 2006 r., zawiera ramy finansowe na lata 2007–2013 w celu wprowadzenia 
dyscypliny budżetowej. Porozumienie ma również na celu poprawę funkcjonowania 
corocznej procedury budżetowej i współpracy międzyinstytucjonalnej w sprawach 
budżetowych.

W opinii dla komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków 
budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007–2013 (A6-0153/2005, rezolucja 
nielegislacyjna przyjęta w dniu 8 czerwca 2005 r.) Komisja Rybołówstwa 
(sprawozdawca komisji opiniodawczej: Paulo Casaca – PSE, Portugalia) oceniła, że 
ostateczna kwota środków przeznaczonych na pozycję 2. wspólnej polityki rybołówstwa, 
to jest 7,9 mld euro na lata 2007–2013, przy rocznym wzroście o 3% – z 909 mln euro w 
2006 r. do 1,125 mld euro w 2013 r. – jest niedopuszczalna, ponieważ nie uwzględnia ani 
potrzeb nowych państw członkowskich, ani potrzeb UE-25. Komisja Rybołówstwa jest 
zdania, że urzeczywistnienie reformy WPRyb opartej na zrównoważonym rozwoju nie 
będzie możliwe bez odpowiedniego finansowania.

 Poprawki PE

Polityka rybołówstwa zmieniała się podczas pięciu lat obecnej kadencji. Od czasu 
reformy opinie w zakresie budżetu dotyczą wniosków mających na celu poprawę 
wdrażania reformy.

W przypadku budżetu na 2005 r. Parlament podkreślał, jak ważne jest przeznaczenie 
wystarczającej kwoty na uruchomienie Agencji Kontroli Rybołówstwa. W 2005 r. 
Parlament skoncentrował się na wzmocnieniu dialogu z sektorem rybołówstwa i
podmiotami objętymi wspólną polityką rybołówstwa, który to dialog z racji reformy 
nabrał pierwszorzędnego znaczenia. W 2006 r. Parlament zwracał się o odpowiednie 
finansowanie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. W 2007 r. Parlament opowiedział 
się za utrzymaniem odsetka środków przewidzianego na badania w dziedzinie 
rybołówstwa. W 2008 r. Parlament zaproponował zwiększenie środków na wsparcie 
zarządzania zasobami połowowymi (gromadzenie podstawowych danych).
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Parlament podkreślał też znaczenie rybołówstwa przybrzeżnego. Regularnie wzywał do 
zapewnienia odpowiedniego finansowania zaspokajającego potrzeby związane z
rozszerzeniem UE, do podniesienia jakości kontroli i monitorowania, lepszego 
zrównoważenia międzynarodowych umów w sprawie połowów, zwiększenia wsparcia 
dla regionów najbardziej oddalonych i prowadzenia badań służących opracowaniu 
nowych zrównoważonych technik, w tym w dziedzinie akwakultury. Parlament popiera 
też zacieśnienie współpracy z regionalnymi organizacjami ds. rybołówstwa w ramach 
procesu podejmowania decyzji.

 Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

W 2007 r. Parlament wprowadził działanie przygotowawcze „Polityka morska”, którego 
finansowanie wyniosło 6,5 mln euro w ciągu 2 lat. Środki te przeznaczone są na 
sfinansowanie badań niezbędnych do oparcia opracowywanej polityki morskiej na 
sprawdzonych faktach i solidnych analizach w dziedzinach, w których brak danych 
wymaganych do oceny oddziaływania i przygotowania przyszłych decyzji politycznych. 
Dotyczy to zwłaszcza kwestii społeczno-gospodarczych i prawnych w polityce morskiej.

W tym kontekście określono trzy przekrojowe dziedziny, których mogą dotyczyć 
ewentualne przyszłe działania: zagospodarowanie przestrzenne mórz, konwergencja i 
integracja systemów gromadzenia danych morskich oraz nadzór morski. Środki te 
przeznaczone są również na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem 
analiz wykonalności w celu opracowania przyszłych wniosków w tych dziedzinach.

W 2007 r. uruchomiono również projekt pilotażowy o nazwie „Tworzenie sieci i
najlepsze praktyki w ramach polityki morskiej”, na który przeznaczono kwotę 4 mln 
euro. Środki te są przeznaczone na finansowanie projektów pilotażowych mających na 
celu integrację różnych systemów monitorowania i nadzorowania obszarów morskich, 
gromadzenie danych naukowych na temat morza oraz tworzenie sieci i 
rozpowszechnianie najlepszych rozwiązań w dziedzinie polityki morskiej i gospodarki 
przybrzeżnej.

W 2008 r. Parlament wprowadził kolejne działanie przygotowawcze, „Ośrodek 
monitorowania cen na rynku rybnym”, na które przewidziano kwotę 4 mln euro. Środki 
te przeznaczone są na finansowanie wprowadzenia systemu monitorowania i obserwacji 
kształtowania się cen produktów rybołówstwa i akwakultury, a także uruchomienia 
procedury oceny w przypadku tych produktów.

XII. Stosunki międzyinstytucjonalne

Przez cały czas trwania kadencji stosunki z Komisją Europejską i komisarzem 
utrzymywały się na zadowalającym poziomie. Należy wspomnieć, że we właściwej 
dyrekcji generalnej Komisji (dawna DG FISH, przemianowana na DG MARE, Dyrekcja 
Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa) nastąpiła w 2008 r. gruntowna 
reorganizacja. Komisarz i dyrektor generalny właściwej DG uczestniczyli aktywnie i
regularnie w wielu posiedzeniach komisji. Począwszy od 2006 r., stosowano umowę 
dżentelmeńską w zakresie regularnego przekazywania informacji dotyczących umów w 
sprawie połowów (patrz załącznik 11 pkt 1). Należy jednak udoskonalić procedurę 
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międzyinstytucjonalną dotyczącą umów w sprawie połowów. Wciąż bowiem istnieją 
problemy, związane zwłaszcza z opóźnieniami w składaniu wniosków, które często 
zmuszają PE do pracy pod presją, przy bardzo krótkich terminach na zajęcie stanowiska. 
Parlament Europejski wielokrotnie apelował o umożliwienie członkom Komisji 
Rybołówstwa udział w pracach wspólnych komitetów nadzorujących realizacje umów w 
sprawie połowów. Wejście w życie traktatu lizbońskiego pociągnie za sobą konieczność 
ściślejszej współpracy międzyinstytucjonalnej, co powinno ułatwić Parlamentowi 
Europejskiemu dostęp do informacji dotyczących umów w sprawie połowów we 
właściwym czasie, w tym także na etapie negocjacji dotyczących protokołów, oraz do 
informacji dotyczących przygotowywania i monitorowania posiedzeń RFMO.

Członkowie Komisji Rybołówstwa mogli uczestniczyć jako obserwatorzy w ramach 
delegacji WE w niektórych posiedzeniach RFMO (patrz załącznik 10). Nie zostali jednak 
dotychczas dopuszczeni do udziału w wewnętrznych spotkaniach koordynacyjnych 
delegacji WE. Należy wspomnieć, że na wniosek prezydencji francuskiej począwszy od 
2008 r. Komisja przedstawia wnioski dotyczące decyzji Rady w sprawie stanowiska 
Wspólnoty, jakie należy zająć na posiedzeniach RFMO w chwili podejmowania przez nie 
decyzji mających skutki prawne, zgodnie z art. 300 ust. 2 akapit drugi traktatu WE.

Przedstawiciele urzędującej prezydencji Rady regularnie brali udział w posiedzeniach 
komisji w celu przedstawienia swoich programów i udzielenia odpowiedzi na pytania 
posłów. Należy podkreślić dwa ważne przykłady bardzo dobrej współpracy z Radą 
w 2008 r.: organizację konferencji z dnia 9 września 2008 r. na temat „Wzmocnienie 
dialogu świata nauki z sektorem rybołówstwa na rzecz odnowienia wspólnej polityki 
rybołówstwa” we współpracy z prezydencją francuską oraz zaproszenie 
przewodniczącego Komisji Rybołówstwa na konferencję ministerialną w sprawie 
przyszłej reformy WPRyb, zorganizowaną przez prezydencję francuską, w której to 
konferencji przewodniczący mógł aktywnie uczestniczyć, przedstawiając stanowisko 
Parlamentu Europejskiego. W 2007 r., podczas urzędowania prezydencji portugalskiej, 
Komisja Rybołówstwa PE także została zaproszona do aktywnego udziału w konferencji 
międzyministerialnej w sprawie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów, która odbyła się w dniu 29 października 2007 r. w Lizbonie. Należy 
wspomnieć, że w rezolucji z dnia 24 kwietnia w sprawie zarządzania w ramach WPRyb 
PE apelował, by członkowie Komisji Rybołówstwa uzyskali status obserwatorów na 
posiedzeniach Rady Ministrów ds. Rybołówstwa (patrz załącznik 11 pkt 4).

Dyrektor wykonawczy Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa wielokrotnie był 
obecny na posiedzeniach w celu przedstawienia komisji programów i działań agencji i
brał aktywny udział w następujących później wymianach poglądów.

XIII. Traktat lizboński a WPRyb

Komisja Rybołówstwa przyjęła w dniu 28 maja 2008 r. opinię (sprawozdawczyni
komisji opiniodawczej: Rosa Miguélez Ramos – PSE, Hiszpania) dla Komisji Spraw 
Konstytucyjnych przygotowującej sprawozdanie dotyczące nowej roli i obowiązków 
Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego (sprawozdanie AFCO A6-0145/2009, 
rezolucja PE z dnia 7 maja 2009 r.).

W zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) traktat lizboński stanowi zasadniczą 
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zmianę systemu podejmowania decyzji, ponieważ z chwilą jego wejścia w życie 
Parlament Europejski przestanie być zwykłym organem konsultacyjnym i stanie się, 
ogólnie rzecz biorąc, prawodawcą mającym uprawnienia decyzyjne na równi z Radą. W 
tej nowej sytuacji Parlament i Rada będą ustanawiać, zgodnie ze zwykłą procedurą 
prawodawczą (procedura współdecyzji), przepisy niezbędne dla realizacji celów WPRyb 
(art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)).

Art. 43 ust. 3 TFUE stanowi natomiast, że środki dotyczące ustalania i podziału wielkości 
dopuszczalnych połowów (TAC i kwot połowowych) między państwa członkowskie 
będą nadal należały do wyłącznej kompetencji Rady, ponieważ udział Parlamentu w tej 
dziedzinie nie będzie wymagany.

Jakiekolwiek inne kwestie formalnie zawarte w corocznym rozporządzeniu, niedotyczące 
ustalania wielkości dopuszczalnych połowów i podziału kwot połowowych, na przykład 
kwestie związane ze środkami technicznymi, nakładem połowowym lub transpozycją do 
prawa wspólnotowego umów przyjętych w ramach regionalnych organizacji ds. 
rybołówstwa (RFMO), mające własną podstawę prawną, będą podlegały zwykłej 
procedurze prawodawczej.

Ochrona środowiska naturalnego należy zasadniczo do kompetencji dzielonych. 
Parlament zwracał się w związku z tym o wyjaśnienie terminu „morskie zasoby 
biologiczne” występującego w art. 3 TFUE oraz okoliczności, w których zachowanie 
tych zasobów jest objęte „wspólną polityką rybołówstwa”, aby było możliwe 
dokładniejsze określenie zakresu wyłącznej kompetencji UE.

W kwestii międzynarodowych umów w sprawie połowów główna nowość dotyczy 
procesu ich zawierania, ponieważ nowy traktat wyraźnie stanowi, że przed zawarciem 
umowy Rada musi uzyskać zgodę Parlamentu. W praktyce to prawo weta rozszerza i 
wzmacnia, z perspektywy Parlamentu, dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie 
procedury zgody, które dotyczą jedynie umów o poważnych konsekwencjach dla budżetu 
lub wymagających tworzenia specyficznych ram instytucjonalnych.

Niezależnie od przyszłości traktatu lizbońskiego i nowych przepisów Komisja 
Rybołówstwa PE jest zdania, że proces negocjowania i zawierania umów w tej dziedzinie 
wymaga przeglądu. W czasie negocjowania umów Parlament powinien otrzymywać od 
Komisji szczegółowe informacje. Posłowie powinni też zasiadać w roli obserwatorów we 
wspólnych komitetach ustanawianych na mocy umów w sprawie połowów, a możliwość 
ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w porozumieniu międzyinstytucjonalnym (patrz w 
tym kontekście również rezolucja PE z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie nowej roli i 
obowiązków Parlamentu przy wdrażaniu traktatu lizbońskiego, zwłaszcza ustęp 32, 46, 
59 i 79).

XIV. Ocena funkcjonowania i przyszła reforma WPRyb

Ostatnia reforma wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) miała miejsce pod koniec 
2002 r. Główne zasady tej reformy zawarto w rozporządzeniu nr 2371/2002 z dnia 20
grudnia 2002 r. Rozporządzenie to stanowi, że w 2012 r. należy sporządzić ocenę 
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funkcjonowania wspólnej polityki rybołówstwa w celu dostosowania jej do zmian 
zachodzących w sektorze.

Komisja rozpoczęła niedawno proces konsultacji z przedstawicielami wszystkich 
sektorów powiązanych z sektorem rybołówstwa (rybakami, przedstawicielami 
przetwórstwa rybnego, sektorów znajdujących się na wcześniejszych i późniejszych
odcinkach łańcucha produkcji oraz administracji publicznej). Opublikowała dokument 
roboczy stanowiący podstawę do debaty na nieformalnym posiedzeniu Rady w dniu 29 
września 2008 r. oraz do refleksji mającej na celu zwiększenie skuteczności WPRyb, 
zapewnienie rentowności ekonomicznej floty UE, zachowanie zasobów rybnych, 
włączenie WPRyb do polityki morskiej i dostarczenie konsumentom produktów 
żywnościowych. W dniu 22 kwietnia 2009 r. Komisja przyjęła zieloną księgę w sprawie 
przyszłości WPRyb UE, którą przedstawiono na posiedzeniu Komisji Rybołówstwa w 
dniu 30 kwietnia 2009 r. – ostatnim posiedzeniu w omawianej kadencji.

Komisja Rybołówstwa także rozpoczęła prace nad sporządzeniem oceny funkcjonowania 
WPRyb w ciągu ostatnich lat oraz nad analizą kwestii, które należy podjąć w nowej 
reformie przewidzianej na 2013 r.

W niektórych sprawozdaniach z własnej inicjatywy przyjętych podczas szóstej kadencji, 
a także w ramach poszczególnych przesłuchań, analiz i warsztatów zorganizowanych 
przy okazji opracowywania tych sprawozdań Komisja Rybołówstwa badała pewne, 
czasem dość kontrowersyjne aspekty zagadnień, jakie należy omówić (np. sprawozdanie 
Carmen Fragi Estevez A6-298/2007 w sprawie wprowadzenia zrównoważenia w
rybołówstwie UE przy pomocy podejścia opartego na maksymalnie podtrzymywalnym 
odłowie, sprawozdanie Elspeth Attwooll A6-0060/2008 w sprawie metod zarządzania 
opartego na prawach połowowych i sprawozdanie Pedra Guerreiro A6-0485/2008 w 
sprawie podejścia ekosystemowego – patrz punkt III powyżej).

W dniu 10 lutego 2009 r. Komisja Rybołówstwa zorganizowała przesłuchanie publiczne 
na ten temat (patrz załącznik 8 i 14) z udziałem przedstawicieli różnych regionalnych 
komitetów doradczych (RKD) – RKD ds. Morza Północnego, RKD ds. Wód 
Południowo-Zachodnich i RKD ds. Floty Dalekomorskiej – a także przedstawicieli 
administracji krajowej niektórych państw członkowskich (Dania, Francja, Hiszpania, 
Portugalia, Wielka Brytania, Włochy).

W debacie między posłami i zaproszonymi gośćmi wyodrębniono główne kwestie, 
których będą dotyczyły cele reformy: dostosowanie rozmiarów floty do stanu zasobów w 
celu zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa; przyjęcie środków strukturalnych i 
wsparcia finansowego w celu zapewnienia rentowności sektora; znalezienie równowagi 
między postępującą regionalizacją, w celu lepszego dostosowania połowów do specyfiki 
konkretnych obszarów geograficznych, a stosowaniem jasnych i jednolitych przepisów 
zapewniających równe traktowanie wszystkich rybaków; porozumienie w sprawie 
zadowalającego rozwiązania problemu odrzutów, które są haniebnym marnotrawstwem 
zasobów żywności; przegląd systemów zarządzania flotą w celu dostosowania ich do 
zmieniającego się stanu zasobów przy wykorzystaniu poziomów całkowitych 
dopuszczalnych połowów (TAC) i kwot bądź nakładów połowowych lub też innych 
schematów zarządzania; zwiększenie roli akwakultury w WPRyb z uwagi na jej rosnące 
znaczenie w zaopatrzeniu rynku.
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Należy wspomnieć, że w dniu 8 kwietnia 2009 r. został opublikowany długo oczekiwany 
komunikat Komisji w sprawie nowego impulsu dla zrównoważonego rozwoju 
europejskiej akwakultury. W dniu 27 marca 2008 r. Komisja Rybołówstwa 
zorganizowała też przesłuchanie publiczne poświęcone tej kwestii.

Zgodnie z przedstawioną niedawno zieloną księgą Komisja dokona podsumowania 
debaty w pierwszym półroczu 2010 r. i opracuje wnioski dotyczące pożądanego kierunku
reformy WPRyb. Przeprowadzona zostanie wówczas analiza oddziaływania, a następnie, 
po uzupełniających konsultacjach z zainteresowanymi stronami, Komisja sporządzi 
wniosek dotyczący nowego rozporządzenia podstawowego, który zostanie przedstawiony 
Radzie i Parlamentowi Europejskiemu wraz z pozostałymi wnioskami dotyczącymi 
podstawy prawnej w kontekście nowych ram finansowych, które wejdą w życie w 2013 r.
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ANNEXES
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Annex 3 - Resolutions adopted by the European Parliament 
(in chronological order)

Rapporteur A6- Procedure Subject Adopted in 
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exploitation of fishery 
resources in the 
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States
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07/06/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
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Principe Partnership 
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10/10/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique 
Partnership Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar 
Partnership Agreement

25/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework 
for the collection, 
management and use of 
fisheries data and support 
for scientific advice 
regarding the common 
fisheries policy

13/11/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

14/11/2007
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Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the 
common organisation of 
the markets in fishery 
and aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in North-east Atlantic 
fisheries

19/02/2008

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Partnership 
Agreement

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Fisheries 
Partnership Agreement

10/03/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based 
management tools in 
fisheries

10/04/2008

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community 
waters

10/04/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles 
Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas 
from the adverse effects 
of bottom fishing gears

05/06/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system 
against illegal, 
unreported and 
unregulated (IUU) 
fishing

05/06/2008
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- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- The crisis in the fisheries 
sector caused by rising 
fuel prices

19/06/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania 
Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Temporary specific 
action aiming to promote 
the restructuring of fleets

10/07/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
in the context of 
integrated coastal zone 
management (ICZM)

01/09/2008

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing 

fleets registered in the 
outermost regions

20/10/2008

Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the 
west of Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management 
Plan' to minimise the 
increasing impact of
cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in the North-East 
Atlantic Fisheries

19/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling 19/02/2009
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- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

12/03/2009

Visser A6-0206/2009 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through 
technical measures

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

A6-0253/2009 CNS/2008/0216 Community control 
system 22/04/2009

Attwooll A6-0187/2009 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Morillon A6-0203/2009 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions in the field of 
the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/2009 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations in the field of 
the CFP

06/05/2009

Annex 4 - Resolutions adopted by the European Parliament (by subject)

4.1. Conservation of resources

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water coral 
reefs from trawling in certain 
areas of the Atlantic ocean

16/12/2004

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks in the 
western channel and Bay of 
Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern hake 
and Norway lobster stocks

14/04/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures for the 
sustainable exploitation of 
fishery resources in the 
Mediterranean

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Recovery plan for Greenland 
halibut

23/06/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures in the 
Baltic Sea, the Belts and the 
Sound

13/10/2005

                                               
 This list is not exhaustive, as a great majority of the reports covered several themes simultaneously.
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Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a Community 
action plan for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/3/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European eel 
stocks

16/05/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach towards 
eco-labelling schemes for 
fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on the 
removal of fins of sharks on 
board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for fisheries 
exploiting stocks of plaice and 
sole in the North Sea

28/09/2006

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of driftnets 14/02/2007
Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of Regulation 

2371/2002 on the 
conservation and sustainable 
exploitation of fishery 
resources under the CFP

26/04/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea and 
the fisheries exploiting them

06/06/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance between 
fishing capacity and fishing 
opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementing sustainability in 
EU fisheries through 
maximum sustainable yield

06/09/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce unwanted 
by-catches and eliminate 
discards in European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea fish 
stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas from 
the adverse impacts of bottom 
fishing gears

05/06/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
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Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the west of 
Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management Plan' 
to minimise the increasing 
impact of cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in relation 
to whaling

19/02/2009

Visser A6-0206/09 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through technical 
measures

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean

12/03/2009

4.2. Structural measures

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

C6-0036/05 CNS/2005/0005 Specific action for transfers of 
vessels to countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for additional 

costs incurred in the 
marketing of certain fishery 
products from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Réunion

26/04/2007

C6-0270/08 CNS/2008/0144 Temporary specific action 
aiming to promote the 
restructuring of fleets

10/07/2008

Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing fleets 
registered in the outermost 
regions

20/10/2008

4.3. Control, monitoring and implementation

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency and 
control system

23/02/2005

Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 
reporting of fishing activities 
and remote sensing

06/09/2005
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Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards Member 
States' fisheries control 
programmes

15/12/2005

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and unregulated 
fishing

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community waters

10/04/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system against 
illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

A6-0253/09 CNS/2008/0216 Community control system 22/04/2009

4.4. Bilateral EC-third country fisheries agreements
Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in

plenary
Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement

(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar Agreement
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde Agreement
(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005
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Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of applications 
for fishing licences to third 
countries before expiration of a 
protocol to an agreement
(amend. regl. 3317/94)

13/12/2005

Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia Partnership 
Agreement

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-2006)

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol to the 
fisheries agreement with Sao 
Tomé and Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement (denunciation of the 
agreement, derog. regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau Fisheries 
Agreement (extension of 
protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde Partnership 
Agreement

30/11/2006

Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/0156 EC-Gabon Partnership 
Agreement

01/02/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia Agreement on 
fisheries and the conservation 
of resources in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement

24/05/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and Principe
Partnership Agreement

19/06/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique Partnership 
Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar Partnership 25/10/2007
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Agreement
Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau Partnership 

Agreement
10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Partnership 
Agreement

10/03/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

4.5. Regional fisheries organisations and international conventions

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on Fisheries and 
the Conservation of Fish 
Stocks in the Baltic and Belts

14/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation scheme 
for Dissostichus spp.
(CCAMLR)

22/02/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme
(AIDCP)

09/06/2005

Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 
strengthening of the Inter-
American Tropical Tuna 
Commission

27/04/2006

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for the 
conservation of stocks of 
highly migratory species
(ICCAT, IOTC, IATTC and
WCPFC)

14/02/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the regulatory 
area of the North-West 
Atlantic Fisheries 
Organisation (NAFO)

07/06/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing activities in 
waters covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007
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Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediteranean
(ICCAT)

14/11/2007

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement
(SIOFA)

01/09/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
convention on future 
multilateral cooperation in the 
north-east Atlantic fisheries

19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean
(ICCAT)

12/03/2009

4.6. Common organisation of the markets

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of Regulation 
104/2000 on the common 
organisation of the markets in 
the fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the common 
organisation of the markets in 
fishery and aquaculture 
products

13/12/2007

4.7. Relations with the sector: governance

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory councils in 
the context of the CFP

26/04/2007

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the CFP: 
the European Parliament, the 
Regional Advisory Councils 
and other actors

24/04/2009

4.8. Aquaculture and processing

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable to 

animals and aquaculture 
products

27/04/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in aquaculture

14/11/2006

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 31/01/2008
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States of statistics on 
aquaculture

4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and pilot 
projects in relation to the CFP

26/05/2005

Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (1st 
reading)

15/06/2006

A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (2nd

reading)

12/12/2006

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of Regulation 
1543/2000 establishing a 
Community framework for 
the collection and 
management of the data 
needed to conduct the CFP

10/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework for 
the collection, management 
and use of data and support 
for scientific advice regarding 
the common fisheries policy

13/11/2007

Miguélez A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating to 
the common fisheries policy

18/02/2009

4.10. General aspects and other areas

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and Law 
of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and problems 
of inshore fishermen

15/06/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and the 
production of fishmeal and 
fish oil

10/07/2007
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Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture in 
the context of integrated 
coastal zone management 
(ICZM)

01/09/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the ecosystem 
approach to fisheries 
management

13/01/2009

Morillon A6-0203/09 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions under the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/09 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations under the CFP 06/05/2009

Annex 5 - Opinions adopted by the Committee on Fisheries

Rapporteur
for the 
opinion

Reports of committee 
responsible (1st and 

2nd reading)
Procedure Subject Adopted 

in PECH

Fraga A6-0021/2004 (BUDG)
A6-0068/2004 (BUDG)

BUD/2004/2001 2005 Budget 01/09/04

Hudghton
A6-0070/2004 (AFCO) INI/2004/2129

Draft Treaty establishing 
a Constitution for 
Europe

24/11/04

Casaca A6-0153/2005 (FINP) INI/2004/2209 Financial perspective 
2007-2013 25/01/05

Morillon A6-0184/2005 (REGI)
A6-0225/2006 (REGI)

COD/2004/0167 ERDF 15/03/05

Sterckx A6-0177/2005 (REGI)
A6-0224/2006 (REGI)

AVC/2004/0163 ERDF-ESF – Cohesion 
Fund

15/03/05

Schlyter A6-0169/2005 (ENVI) COD/2004/0231 Pollutant release and 
transfer register

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Stronger partnership for 
the outermost regions 

11/07/05

Mulder A6-0309/2005 (BUDG)
A6-0396/2005 (BUDG)

BUD/2005/2001 2006 Budget: Section 
III, Commission

14/09/05

Miguélez A6-0202/2006 (ITRE)
A6-0392/2006 (ITRE)

COD/2005/0043 7th research framework 
programme

04/10/05

Miguélez A6-0150/2006 (BUDG) ACI/2004/2099 Interinstitutional 
Agreement on budgetary 
discipline and sound 
financial management

19/04/06

Piecyk A6-0086/2007 (TRAN) COD/2005/0239 Community vessel traffic 28/08/06
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A6-0334/2008 (TRAN) monitoring and 
information system

Gklavakis A6-0373/2006 (ENVI)
A6-0389/2007 (ENVI)

COD/2005/0211 Community policy for 
the marine environment

28/08/06

Miguélez A6-0358/2006 (BUDG)
A6-0451/2006 (BUDG)

BUD/2006/2018 2007 Budget: Section III 
Commission

03/10/06

Miguélez A6-0325/2006 (DEVE) INI/2006/2204 EU-Pacific islands 
relations: strategy for a 
strengthened partnership

21/11/06

Gklavakis A6-0089/2007 (ENVI) INI/2006/2233 Halting the loss of  
biodiversity by 2010

25/01/07

Corbey A6-0125/2007 (ENVI)
A6-0192/2008 (ENVI)

COD/2006/0129 Environmental quality 
standards for water

25/01/07

Stevenson A6-0235/2007 (TRAN) INI/2006/2299 Towards a future 
maritime policy for the 
Union: a European vision 
for the oceans and seas

21/05/07

Fernandes A6-0397/2007 (BUDG)
A6-0492/2007 (BUDG)

BUD/2007/2019 2008 Budget - Section III
Commission

03/10/07

Guerreiro A6-0023/2008 (REGI) INI/2007/2148 4th report on economic 
and social cohesion

22/11/07

Fraga A6-0137/2008 (DEVE) INI/2007/2183 Policy coherence for 
development and the 
effects of the EU’s 
exploitation of certain 
biological natural 
resources on 
development in West 
Africa

27/03/08

Guerreiro A6-0158/2008 (REGI) INI/2008/2010 Strategy for the 
outermost regions: 
achievements and future 
prospects

03/04/08

Guerreiro A6-0163/2008 (TRAN) INI/2008/2009 An integrated maritime 
policy for the EU 

03/04/08

Morillon A6-0214/2008 (JURI) COD/2007/0268 Nominal catch statistics 
in the North-East 
Atlantic (recast)

03/04/08

Morillon A6-0218/2008 (JURI) COD/2007/0260 Nominal catch statistics 
in certain areas other than 
the North Atlantic 
(recast)

03/04/08
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Morillon A6-0219/2008 (JURI) COD/2007/0264 Catch and activity statistics 
in the North West Atlantic 
(recast)

03/04/08

Miguélez A6-0145/2009 (AFCO) INI/2008/2063 Parliament’s new role and 
responsibilities 
implementing the Treaty of 
Lisbon

28/05/08

Fernandes A6-0398/2008 (BUDG)
A6-0486/2008 (BUDG)

BUD/2008/2026 2009 Budget 08/09/08

Meyer Pleite A6-0423/2008 (EMPL) CNS/2008/0107 Authorising Member States 
to ratify, in the interests of 
the European Community, 
the Work in Fishing 
Convention of the 
International Labour 
Organisation (Convention 
188)

07/10/08

Annex 6 - Own-initiative reports *

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted 
in plenary

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan for 
the recovery of European 
eel stocks

15/11/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of access 
restrictions in the CFP 
(Shetland, plaice)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/ Eco-labelling programme 
for fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) No 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

* These reports also appear in Annexes 3 and 4
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Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
fishmeal

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Sustainability in fisheries 
through maximum 
sustainable yield

06/09/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation establishing a 
common organisation of 
the markets in fishery and 
aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
(ICZM)

01/09/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a ‘European 
cormorant management 
plan’ to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish stocks, 
fisheries and aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach  to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling

18/02/2009

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009
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Annex 7 - Oral questions in plenary (Rule108)

Reference Author Title Date of 
debate

O-0057/2004 P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Fisheries economy and fuel 25/10/2004

O-0005/2005 -
B6/0010/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

International plan of action on by-
catch reduction

22/02/2005

O-011/2005-
B6/0344/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

EU sanctions in the fisheries sector 14/12/2005

O-0095/2005-
B6/0346/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Adoption of management measures 
for Mediterranean fishery resources

01/02/2006

O-0063/2008
B6/0162/2008
(to the Commission)
O-0064/2008
B6/0163/2008
(to the Council)

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

The crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel oil prices

18/06/2008

Annex 8 - Public hearings/conferences*

Subject Date
Hearing of Commissioner-designate Joe Borg 05/10/04
European Fisheries Fund 01/02/05
Industrial fishing 15/03/05
European Fisheries Fund 29/03/05
Women’s networks 12/07/05
Inshore fishing and problems of inshore fishermen 24/11/05
Competitiveness of the European fleet faced with the 
rising price of gas oil

03/05/06

Improving the economic situation in the fisheries sector 21/06/06
Bluefin tuna 12/09/06
Cod stocks in the Baltic Sea 28/02/07
Future maritime policy 20/03/07
Maximum sustainable yield 11/04/07
Bluefin tuna 28/06/07
Situation and future prospects for aquaculture 27/03/08
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

Producers organisations 05/11/08
Health check and future reform of the common fisheries 
policy

10/02/09

* The list of participants is shown in Annex 14, in the list of people invited to the meeting on the date in 
question.



55/76

Annex 9 - Delegations*

MEP organiser/others Place Date
CASA Malta 18-21 April 2005
CHMIELEWSKI Poland 12-15 June 2005
PARISH Cornwall (SW England) 11-13 September 2005
SALINAS Almeria (Spain) 4-6 October 2005
BRAGHETTO Northern Italy 19-22 April 2006
GKLAVAKIS Thessaloniki (Greece) 3-6 May 2006
AUBERT Brittany (France) 21-24 June 2006
CAPOULAS Algarve (Portugal) 13-16 September 2006
SUDRE Martinique (France) 1-3 March 2007 
GKLAVAKIS Greece 11-14 April 2007
MIKKO Estonia 28-30 June 2007
ANDRIA Southern Italy 11-14 September 2007
BRAGHETTO Sardinia (Italy) 4-6 February 2008
BURKE
O'NEACHTAIN

Ireland 17-20 March 2008

** Norwegian Government Norway 28-31 May 2008
ARNAOUTAKIS Greece (Dodecanese) 30 September - 3 October 2008
** Icelandic Government Iceland 26-30 October 2008
JARDIM FERNANDES Madeira (Portugal) 26-29 November 2008
** Croatian 

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

* Other than meetings of international and other organisations (see the following table)
** Organised in cooperation with the host country’s diplomatic mission to the European Union

Annex 10 - Participation in meetings of regional fisheries and other organisations*

RFO and other meetings Place Dates

27th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005

30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006

28th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Dartmouth (Nova Scotia, 
Canada)

18-22/09/2006

Conference on innovation in the fishing 
sector with particular emphasis on the 
role of women

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

3rd annual meeting of the Commission 
of the South-East Atlantic Fisheries 
Organisation (SEAFO)

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006



56/76

15th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

31st session of the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean 
(GFCM)

Rome (Italy) 9-12/01/2007

27th session of the Committee on 
Fisheries (COFI) of the United Nations 
Food and Agriculture Organisation 
(FAO)

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

Conference on fleet renewal and 
modernisation in the context of 
sustainable fishing

Pico (Azores) 14/05/2007

Meeting of the executive committee of 
the North Sea Regional Advisory 
Council

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

17the annual meeting of States parties 
and the semi-official consultation 
process of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS)

New York (USA) 21-27/06/2007

Annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

High-level ministerial conference on 
eradicating illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

20th ordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

16th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

* Participation of at least one member and/or official from the Secretariat
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Annex 11 - Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 
parliamentary term

11.1 Gentlemen's agreement between the European Commission (DG FISH) and the 
EP Committee on Fisheries in order to improve the procedure with regard to 
the legislative treatment of Fisheries Agreements (as adopted at the 
coordinators meeting of 19 April 2006): 
(or. EN)

1. The Commission undertakes to make available to the EP's Committee on Fisheries, the 
basic information used in the negotiations for Fisheries Agreements and protocols and, 
in particular, to provide it with the relevant evaluation reports.

2. The Commission and the Committee on Fisheries undertake to agree a calendar for the 
negotiation and adoption procedure relating to Agreements. Under normal 
circumstances, this calendar should not exceed 12 months for the negotiations and 
6 months for the initialling of the Agreement.

3. The Commissioner or on his behalf a senior official of DG FISH in charge of the file 
on Fisheries Agreements,  should come to the Committee to inform  Members  on  the
development of current negotiations or on general issues relating to fisheries 
agreements. These meetings should take place regularly and, if necessary, every 
2 months, at the request of the Commission or the Committee on Fisheries. The 
meetings can, if required be held in camera. In certain cases, the Committee on 
Fisheries may delegate the responsibility for obtaining this information to the 
rapporteur.

4. The Committee on Fisheries may, following the regular information supplied by the 
Commission, nominate a rapporteur who would be briefed before the commencement 
of negotiations or renegotiations.

5. The Commission will attempt over the medium and long term to sign Agreements for 
a minimum of 4-6 years. This should, in the future, make it possible to avoid over-
burdening the calendar for Agreements.

11.2 Gender mainstreaming (guidelines adopted at the meeting of political group 
coordinators of 21 November 2006)*

Guidelines on Promoting Gender Equality ("Mission statement") (or. EN.) 

1. The European Parliament's Committee on Fisheries commits itself to promote gender 
mainstreaming in order to contribute to greater legal and social recognition of the 
work and rights of women in the various areas of the fisheries sector and in coastal 
areas, in particular through:

a) the development of appropriate channels to gather and disseminate information on the 
situation of women;

b) their effective participation in the decision making processes;
c) the integration of equal opportunity principles within legislative proposals, when 

relevant;
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d) the effective implementation of gender equality principles in the use of the European 
Fisheries Fund and other financial measures within the Common Fisheries Policy.

2. The European Parliament's Committee on Fisheries shall encourage:

- incorporation into its work on a regular basis of gender related investigations in the 
course of its legislative or own initiative reports and/or of own initiative reports 
specifically concerned with gender equality;

- including at least once a year an exchange of views regarding gender equality policy 
and gender impact assessment in the agenda of the Coordinators' meetings and/or of 
the Committee's meetings ;

- incorporation, as appropriate and on a case by case basis, of gender aspect relevance 
and assessment in the terms of reference of the invitation to tenders regarding the 
requested external studies;

- calling on the Commission to report regularly to the EP on developments in the 
situation of women in the fisheries sector;

- promoting an equal opportunity policy and adequate gender balance in its internal 
appointments, invitation to hearings and participation in delegations.

* On a proposal from the Vice-Chair responsible for gender mainstreaming, Ms Rosa Miguélez Ramos.

11.3 Revision of Annex VI (powers and responsibilities of the Committee on 
Fisheries) – proposal adopted (or. ES) at the meeting of political group 
coordinators of 10 May 2007

Rules of Procedure of the European Parliament
Annex VI
Powers and responsibilities of standing committees

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

1. the operation and development of the common fisheries policy and its management;

2. the conservation of biological resources, in particular with a view to:

(a) guaranteeing the sustainable development of activities conducted in the seas 
and oceans;

(b) monitoring activities having an impact on marine biodiversity;
(c) ensuring marine research and applied research in the fisheries sector;

3. the common organisation of the market in fishery products;

4. structural policy in the fisheries and aquaculture sectors, including the financial 
instruments for fisheries guidance;

4. (new) policy aimed at improving structures relating to  fisheries, aquaculture 
and the processing of fish products, including financial instruments and funds;
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5.   international fisheries agreements.

5. (new) partnership agreements in the fisheries sector with third countries, 
regional fisheries organisations and international fora and organisations.

(The current wording is in normal print. The proposed changes are in bold italics.)

11.4 Extracts from the European Parliament resolution of 24 April 2009 on 
Governance within the CFP: the European Parliament, the Regional 
Advisory Councils and other actors (P6_TA-PROV(2009)0317) - report of the 
Committee on Fisheries A6-0187/2009, motion for a resolution adopted in 
committee on 23 March 2009.

"The European Parliament,"

"(...)"
D. whereas, under the Lisbon Treaty, Parliament would continue to be excluded from 

the setting of TACs and quotas,
E. whereas attendance of members of Parliament at meetings of Regional Fisheries 

Organisations is currently on an ad hoc basis,
F. whereas communication concerning the actual operation of Fisheries Partnership 

agreements, including the activities of the Joint Monitoring Committees, could be 
more satisfactory,

H. whereas all seven RACs are now operational,
I. whereas an Inter-RAC Committee has been established and has co-ordination 

meetings with the Commission,
N. whereas certain RACs and members of Parliament have expressed a desire for a 
more formal relationship,
"(...)"
1. Calls for members of its Fisheries Committee to be given observer status at 

meetings of the Council of Fisheries Ministers;
2. Calls for the Council, the Commission, and Parliament to complete the work 

required to reach a genuine agreement laying down standard forms of participation 
for members of Parliament's Committee on Fisheries in regional fisheries 
management organisations (RFMOs) and other international bodies whose meetings 
are given over to discussion of subjects affecting the Common Fisheries Policy 
(CFP), on the understanding that this should in no way detract from their present 
observer status at meetings for which such an arrangement has been agreed;

3. Also calls on the Council, in agreement with the Commission and Parliament, to 
allow members of Parliament’s Committee on Fisheries to serve on the joint 
committees set up under Fisheries Partnership Agreements, to enable them to bring 
the necessary scrutiny to bear on those agreements; points out in addition that entry 
into force of the Treaty of Lisbon will entail much greater responsibilities for 
Parliament, since partnership agreements will have to be approved by the assent 
procedure;

"(...)"
14. Calls for closer links between the RACs and Parliament, the Committee of the 

Regions and the European Economic and Social Committee;
"(...)"
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16. Requests its Committee on Fisheries, subject to the statutory approval procedures, 
to:
- appoint member(s) of the Committee as a 

liaison for each RAC and to report on its activities;
- ensure that at regular intervals and, in 

particular, when the agenda covers matters on which they are involved in giving 
advice or making recommendations, RACs are invited to participate in 
Parliament's  Committee on Fisheries  in order to present their advice or 
recommendations,

- establish a procedure to ensure that the 
secretariats of the Committee on Fisheries, the RACs, and the Inter-RAC 
Committee remain in regular contact for the purpose of exchanging and 
gathering information related to their activities, advice, and recommendations,

- host an annual conference involving the 
RACs and the Commission;

"(...)"
18. Asks the RACs to keep members of its Fisheries Committee informed of their 

activities, advice and recommendations and to invite their attendance at meetings;
"(...)"
20. Asks the Commission and the Inter-RAC Committee to agree to the attendance of 

members of Parliament's Fisheries Committee at their coordination meetings;

Annex 12 - Studies*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Year of publication
Inshore fisheries and the problems encountered by inshore fishermen 2005
Industrial fisheries and the production of fishmeal (Summary about the 
regulation in Australia, Canada, Japan and United States of America 
on fishmeal use for feedstuff )

2005

The impact of the increase in the price of oil in European fisheries 2006
The Law of the Sea: developments, challenges and perspectives 2006
Perspectives for the United Nations Fish Stocks Agreement 2007
Environmental effects of fishing gears: socio-economic consequences 
of their modification, replacement or abolition

2007

Regional dependence on fisheries 2007
The role of women in the sustainable development of European 
fisheries areas 

2007

Climate change and European fisheries 2007
Technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation  
850/98 of 30 March 1998

2008

Marketing and price formation of fisheries and aquaculture products 2008
Producers organisations and the common organisation of the markets 
in fisheries products

2008

The instruments of the common organisation of the markets in 
fisheries products: producers organisations

2008

* In addition to the studies listed, 'Policy department B – Structural and cohesion policies’ has produced several 
notes on specific subjects, in particular on fisheries and aquaculture in the Member States and in third 
countries visited by committee delegations, available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies
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Annex 13 - Workshops*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Annual programme
Rights-based management in fisheries 10/09/2007
Deep-sea stocks management 22/11/2007
Ecosystem approach 28/05/2008
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/2008

* The notes drafted in the context of these workshops are available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 14 - List of speakers invited to meetings between
 1 July 2004 and 30 April 2009

Meeting of 31 August 2004

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Meeting of 1 September 2004

- Mr Cees Veerman (Minister for Agriculture, Nature and Food Quality, President-in-Office 
of the Council)

Meeting of 21 September 2004

- Mr Franz Fischler, Commissioner for Agriculture and Fisheries
- Mr Hans-Horst Konkolewksy (Director of the Agency for Safety and Health at Work)
- Mr Alun Jones (EU Network Manager)

Meeting of 22 September 2004

- Mr Volker Kuntzsch (Unilever)
- Mr Truus Huisman (Unilever)

Meeting of 5 October 2004 

- Mr Celso Farina (Doctor of Biology, researcher at the Spanish Oceanography Centre)
- Ms Mercedes Rodríguez Moreda (Managing Director of the Lugo Producers 

Organisation)
- Mr Rui Mendes Viegas Calvinho (representing the Portuguese Fisheries Association in 

Guadiana)
- Mr Pedro Maza Fernández (President of the Federación Andaluza de Asociaciones 

Pesqueras)

Hearing of: Mr Joe Borg, Commissioner-designate for fisheries and maritime affairs
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Meeting of 25 November 2004

- Mr Alain Biseau (scientist from IFREMER)
- Mr Hugues Autret (representative of the CLPMEM in Loire Atlantique Sud)
- Mr Daniel Lefèvre (representative of the CRPMEM in Basse Normandie)
- Mr O'Brien (scientist from CEFAS, United Kingdom)

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 

Meeting of 1 February 2005

Hearing on the European Fisheries Fund: representatives of national fisheries administrations 

- Mr Pierre Treinen, Agriculture counsellor, Perm. Rep. of Luxembourg
- Mr Rodney Anderson, Fisheries Director, DEFRA (UK)
- Mr G. De Peuter, Deputy Director of Fisheries (Netherlands)
- Ms Maria Fladl, Attaché, Perm. Rep. Brussels (Austria)
- Mr J. Demaiter, Adviseur-generaal, Administratie Land-en Tuinbouw (Belgium)
- Mr George Georgiou, Deputy Director Dept of Fisheries (Cyprus)
- Mr Jiri Jilek, Attaché, Permanent Representation, Brussels (Czech Republic)
- Mr Toomas Kevvai, Deputy Secretary-General for Rural Development and Fisheries 

Policy (Estonia)
- Mr Risto Lampinen, Senior Officer, Ministry of Agriculture and Forestry, Helsinki 

(Finland)
- Mr Dominique Sorain, Director of Fisheries, Ministry of Agriculture (France)
- Ms Olga Agiovlassiti, Ministry of Fisheries (Greece)
- Mr Gerd Conrad, Deputy Director of Fisheries (Germany)
- Dr Károly Pintér, Ministry of Agriculture and Rural Development (Hungary)
- Dr Cecil Beamish, Director-General for Fisheries, Dept of Communications, Marine and 

Natural Resources (Ireland)
- Mr Paolo Scarpa Bonazza, Under-Secretary for Fisheries (Italy)
- Ms Aina Afanasjeva, Deputy Director of the National Board of Fisheries, Ministry of 

Agriculture (Latvia)
- Mr A Adomaitis, Director-General for Fisheries (Lithuania)
- Mr George Pullicino, Minister for Rural Affairs and the Environment (Malta)
- Mr Eurico Monteiro, Director-General for Fisheries (Portugal)
- Mr Jerzy Pilarczyk, Secretary of State, Ministry of Agriculture and Rural Development 

(Poland)
- Mr Franc But, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Slovenia)
- Mr Alberto López Garcia-Asenjo, Director-General for Fisheries Structures and Markets 

(Spain)
- Ms Ingrid Petersson, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Food and Consumer 

Affairs (Sweden)
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Meeting of 2 February 2005

- Mr Fernand Boden, Luxembourg Minister for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development (President-in-Office of the Council)

- Ms Octavie Modert, Luxembourg State Secretary for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development

Meeting of 14 March 2005

Cluster group of joint enterprises and other companies in the fisheries sector (Spanish 
association for the protection and promotion of investment in the fisheries sector at national, 
international and Community level):

- Mr Cesar  Real Rodríguez (president of the Cluster de Empresas Pesqueras en Países 
Terceros)

- Mr José Ramón Fontán Domínguez (vice-president)
- Mr Marcial Varela Villar (spokesperson)
- Ms María José González Martínez (spokesperson)
- Ms Manuela Iglesias Alonso (deputy director)
- Ms Carmen Beraldi (Dirección Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

- Mr José Manuel Vieites (ANFACO)
- Mr Santiago Freundt (Director National Fisheries Society, Peru)
- Prof. John Webster (Bristol University, UK)
- Ms Diane Benford (UK Food Standards Agency)
- Mr Renato Guevara (IMARPE)
- Mr Rodolfo Serra (IFOP, Peru)
- Mr Jan Albert Blaauw (NUTRECO, Netherlands)
- Mr Jonathan Shepherd (IFFO, UK)

Meeting of 29 March 2005

Public hearing on the European Fisheries Fund, industry representatives:

- Mr Guy Vernaeve (Europêche/COPA/COGECA)
- Mr José Ramon Fuertes Gamundi (president of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Pier Salvador (president ‘aquaculture’ COPA/COGECA)
- Mr Michel Dion (president CCPA, member of Europêche)
- Mr Javier Garat Perez (vice-president of Europêche)
- Mr Frank Doyle (vice-président d’Europêche)
- Mr Dimitris Goulielmos (vice-president of Europêche)
- Mr Giampaolo Buonfiglio (vice-président COGECA ‘fisheries’)
- Mr Ettore Iani (Italian member of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Peter Breckling (German member of Europêche/COGECA)
- Mr Gerard Van Balsfoort (Dutch member of Europêche/COGECA)
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- Mr Frederico Pereira, Coordinator, Executive Committee FTUP (Portuguese Fisheries 
Trade Union Federation)

- Mr Jean-Claude Yoyotte (representing fishermen from the French Overseas Departments)
- Ms Stephanie Schmidt (Worldwide Fund for Nature (WWF)
- Ms Béatrice Gorez or Ms Hélène Bours, (CFFA, Coalition of Fair Trade, Brussels) 

Meeting of 25 April 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Louis Vilaine (chair of the committee on migratory fish and estuaries within the 

national maritime fisheries committee)
- Mr Yannick Perraud (general secretary of the National Freshwater Fishermens 

Coordination Organisation (CNAPPED)
- Mr Arno Koops (DFV-German Fisheries Association)
- Mr Arjan Heinen (Cvb-Combinatie van Beroepsvissers)

Meeting of 26 Aprril 2005

- Mr Martin Hall (Inter-American Tropical Tuna Commission)
- Ms Alessandra Pomè (WWF-World Life Fund)
- Mr Mario Aguilar (Mexican Government representative to the IATTC)

Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

- Mr Fernando Curcio Rui Gómez (Director Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)
- Mr Javier Garat Perez (president of CEOPE, Spain)
- Mr Marc Ghiglia (French Shipowners Union)
- Mr Carl Gustaf Lundin (director of the Marine Programme of the World Conservation 

Union (IUCN)) - Switzerland
- Mr Alex Rogers (British Antarctic Survey)

Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:

- Mr Orri Vigfússon (president of the foundation)
- Mr Delfin Buente (NASF - Spain)
- Mr Michel Maumus (vice-president, Adour Institution)
- Mr Brian Marshall (Wessex Salmon & Rivers Trust, UK)
- Mr Marc -Adrien Marcellier (Dir. NASF, France)
- Mr Kurt Pilochwski (NASF, Germany)

7th research framework programme:

- Mr Maurice Héral (programme director of the Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer (Ifremer), co-president of EFARO)

- Mr Martin Scholten (director of the Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), 
co-president of EFARO)

- Ms Niamh Connolly (scientific secretary of the Marine Board of the European Science 
Foundation (ESF))
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- Mr Antoine Dosdat (director of European affairs at Ifremer, executive secretary of 
EFARO)

Meeting of 11 July 2005

- Mr Ben Bradshaw (United Kingdom Fisheries Minister, President-in-Office of the 
Council)

Meeting of 12 July 2005

Public hearing: women’s networks: fishing, farming and diversification:

- Ms Esmeralda Loos-Dekker (Netherlands)
- Ms Dolores Bermudez Rodriguez (president of AREAL, Spain)
- Ms Nicki Holmyard (North Sea Women's Network, UK)
- Ms Ann Bell (Executive Secretary of the North Sea Regional Advisory Council, UK)
- Ms May Britt Manin (Norway)
- Ms Josefa Valverde Rouco (president of ACAMA, Spain)
- Ms Michèle Pendelièvre (France)

Meeting of 30 August 2005

- Ms Ann Bell (NSC Fisheries Co-ordinator) 
- Mr Harry Jensen (NSC)
- Mr Anders Fasht (proposed Chair of NSC Inshore Fisheries Forum)
- Mr Lars Haukvik (NSC Executive Secretary)
- Mr Peter Dryborough (Principal, North Atlantic Marine College, Shetland) 

Meeting of 14 September 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Julio Morón, Gerente adjunto d'OPAGAG, Organización de Productores Asociados 

de Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005

‘Flags of convenience and illegal, unreported and unregulated fishing on the high seas: 
Recommendations for Action (Trade Union Confederation)’:

- Prof. Matthew Gianni (co-author of the study)

Meeting of 24 November 2005

Public hearing: ‘Inshore fishing and the problems encountered by inshore fishermen’:

- Dr Oliver Tully (director of the Inshore Fisheries Programme for the Irish Sea Fisheries 
Board)

- Mr Bertie Armstrong (Scottish Fishermen’s Federation) 
- Mr Dimitrios Eyagelidis (Greek Association of Aquaculture Scientists)
- Mr José Manuel González Gil De Bernabé (secretary-general of the Federación Nacional 

de Cofradías de Pescadores)
- Mr Pablo Villar Martinez (Director of the Cofradía de pescadores, Cangas)
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- Mr José Gouyen 
- Mr Frederico Fernandes Pereira (coordinator of the executive committee of the Federation 

of fisheries unions, Portugal)
- Ms Rosa Chapela (Centro Tecnologico del Mar - Fundación CETMAR)

Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

- Mr Josef Pröll, Austrian Minister for agriculture, forestry, the environment and water 
management, President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Guus Pastoor, President of the AIPCE (EU Fish Processors and Traders Association)

Meeting of 22 February 2006

- Mr Böge (BUDG rapporteur for the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline 
and sound financial management) 

Meeting of 23 February 2006

- Representatives of the French Fish Marketing Union
- Mr Bernard Steinitz (Secretary-General) (speaker)

Meeting of 20 March 2006

- Mr Wichmann (Director of the Danish Fishermen’s Association)

Meeting of 2 May 2006

- Mr Niclasen (former chair of the Committee on Fisheries in the Faroese Parliament (1996-
1998) and Minister of Fisheries of the Faroes (1998-2003)

- Mr Kristjanson (scientist)
- Mr Sigurjón Þórðarson (Member of Althingi for the Northwest Constituency since 2003, 

Vice-Chair of the parliamentary group of the Liberal Party since 2004)

Meeting of 3 May 2006

Public hearing on ‘the competitiveness of the European fleet in the face of rising fuel prices’:

- Mr Krijn Poppe (representing the LEI, Agriculture Economics Research Institute, 
Netherlands)

- Mr Niels Wichmann (President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 
Association, DK)

- Mr Bertie Armstrong (chief executive of the Scottish Fishermen’s Association, UK)
- Mr José Manuel López (Financial Director of Puerto de Celeiro, SA, ES)
- Mr Ettore Iani (President of the Italian Association of Fisheries Cooperatives 

(LEGAPESCA), IT)
- Mr António Schiappa Pietra Ferreira Cabral (Secretary-General of the Association of 

Industrial Fishing Shipowners, PT)
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- Mr Javier Garat (Secretary-General of FEOPE, ES)
- Mr Pierre-Georges Dachicourt (President of the National Committee for Sea Fisheries 

(CNPM), FR)
- Mr Alan McCulla (Anglo-North Irish Fish Producers, UK)

Meeting of 20 June 2006

-  Ms Helga Pedersen, Minister for fisheries and coastal affairs, Norway 

Meeting of 21 June 2006

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Ramiro Otero (President of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers’ Federation))
- Mr José Ramón Fuertes Gamundi (President of COGECA ‘Fisheries’ (General 

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Public hearing on bluefin tuna:

- Mr Jean-Marc Fromentin (scientist and expert on bluefin tuna, IFREMER, France)
- Mr Ferrán Bel (Director of the Asociación de Armadores de Pesca de atún con artes de 

cerco, Spain)
- Mr Mario Ferretti (FEDERCOPESCA, Italy)
- Ms Marta Crespo (Organización de Productores Pesqueros d'Almadraba. Spain)
- Mr Sergi Tudela (WWF, Spain)
- Mr Antonio Roldán Muñoz (Mayor of Conil de la Frontera, Spain)
- Mr Enrique Rodriguez Marin (scientist and expert on bluefin tuna, Spanish 

Oceanographic Institute (IEO))

Meeting of 2 October 2006

- Mr Ole Linnet Juul (Director, Danish Food and Drink Association)
- Mr Poul Melgaard Jensen (Head of Section, Danish Seafood Association)
- Mr Morten Haugaard Jacobsen (Advisor, Danish Food and Drink Association)
- Mr Maurice Benoish (President of the SEM LORIENT fishing port, representing the 

EAPO)
- Mr Tristan Douard (Deputy Director of PROMA, representing the PO)
- Mr Patrice Besnard (PDG ets Moulin Lorient, representing fish-processing and marketing 

companies)
- Mr Philippe Bourhis (Director of the SCAPECHE fleet)

Meeting of 3 October 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
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- Mr David Agnew (Marine Resources Assessment, London)

Meeting of 20 November 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 21 November 2006

Presentation of the study ‘The United Nations Convention on the Law of the Sea: 
development, challenges and perspectives’:
- Mr Ian Goulding (Managing Director of Megapesca, Portugal)

(Scientific opinions for the International Council for the Exploration of the Sea (ICES))
- Mr Pastoors (Chair of the Advisory Committee on Fisheries Management (ACFM) of the 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES))

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

- Mr Stelios Manologlou (legal adviser for the Organisation of Greek Seiners)
- Mr Anestis Pagonis (President of the Organisation of Greek Seiners)

Meeting of 25 January 2007

- Mr Horst Seehofer, German Federal Minister for food, agriculture and consumer 
protection and President-in-Office of the Council

- Mr Koster, Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo

Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

Public hearing on ‘cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks’:

- Mr Marek Gzel, Secretary of the administrative board of the Association of Fishing 
Vessel Owners in Poland and member of the Scientific Council of the Sea Fisheries 
Institute in Gdynia (Poland)

- Mr Karnicki, member of various Polish delegations at meetings of international 
organisations

- Mr Hans Lassen, member and President of various groups within the International 
Council for the Exploration of the Sea (ICES)

- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry

Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:

- Mr Richard Grainger, representing the FAO
- Mr Sidney Holt, consultant
- Mr Niels Wichmann, President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 

Association
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- Mr Martin Pastoors, Chair of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture
- Mr Iain MacSween, Chair of the Pelagic RAC
- Ms Ann Bell, of the North Sea RAC
- Mr Christopher Hedley, representing Ocean Law

Meeting of 3 May 2007

- Mr Flemming Schmidt, European Transport Workers’ Federation (ETF)
- Mr Niels Wichmann, Mr Jean-Luc de Feuardent, Europêche/COGECA
- Mr Emilio Mastracchio, Director in DG Fisheries and Maritime Affairs at the 

Commission (on the Fisheries Council of 16-17 April)

Meeting of 5 June 2007

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 27-28 June 2007

- Mr Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo
- Mr Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
- Mr Deben, Director at DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission

Public hearing on bluefin tuna:

- Dr Antonio Di Natale, member of the ICCAT Scientific Committee;
- Mr Mario Ferretti, technical expert at the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Mr Sebastian Losada, Oceans Member for Greenpeace Spain;
- Mr Ferrán Bel, Director of the Shipowners’ Association of Ametlla de Mar;
- Dr Massimo Coccia, President of the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Ms Marta Crespo, Managing Director of the Almadraba Producers’ Organisation in Spain
- Mr Serge Larzabel, Chair of the Committee on Bluefin Tuna within the National 

Committee of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France

Meeting of 16-17 July 2007

- Mr Tom Pickerell, Executive Committee of WWF-UK
- Mr Sam Lambourn, fisherman, President of the Cornwall PO and President of the North-

Western Waters Regional Advisory Council
- Ms Ann Bell, Aberdeenshire Council
- Mr Harry Jensen, Denmark, adviser, Midtjylland region/central region
- Mr Henrick Jensen
- Mr Pim Visser

- Mr Jaime Silva, Portuguese Minister for agriculture, rural development and fisheries, 
President-in-Office of the Council
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Meeting of 10-11 September 2007

Workshop on rights-based management tools in fisheries:

- Mr Bjørn Hersoug, lecturer, Norwegian College of Fishery Science, University of 
Tromsø, Norway

- Mr Friedrich Wieland, Head of Unit, Legal Affairs, DG Fisheries, Commission, Brussels, 
Belgium

- Mr Thorolfur Matthíasson, lecturer, Faculty of Economic Sciences and Management, 
University of Iceland, Reykjavik, Iceland

- Mr Torbjørn Trondsen, lecturer in marketing, Norwegian College of Fishery Science, 
University of Tromsø, Norway

- Mr Luc van Hoof, Development of European Research, Institute for Marine Resources 
and Ecosystem Studies (IMARES), University of Wageningen, Netherlands

Study on ‘climate change and fisheries’:
- Mr Alexander Potrykus, BIPRO, (‘Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen’)

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 22 November 2007

Workshop on deep-sea fish stocks:

- Mr Pascal Lorance, scientist specialising in the management of deep-water stocks at the 
French Institute for Research on the Exploitation of the Sea (France)

- Mr Philip Large, scientist specialising in the management of deep-water stocks at
Lowestoft Laboratory, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Studies)

- Mr Matthew Gianni, independent consultant; member of the North Sea Regional Advisory 
Council

- Ms Maria de la Fuensanta Candela Castillo, representing DG Fisheries and Maritime 
Affairs at the Commission; responsible for deep-water stocks

Meeting of 19-20 December 2007

- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the 
Commission 

- Mr Luis Vieira, State Secretary for fisheries, representing the Portuguese Minister for 
agriculture, rural development and fisheries, President-in-Office of the Council

Meeting of 23-24 January 2008

- Mr Iztok Jarc, Minister for agriculture, forestry and food policy of the Republic of 
Slovenia and President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
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Meeting of 27-28 February 2008

Community system against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing

- Ms Hélène Bours of the CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements)
- Mr Bruno Correard of the RFA (Responsible Fishing Alliance)
- Mr Joaquim Cadilla Castro, Vice-President of the Spanish Fisheries Confederation
- Mr Mamadou Amadou Ball, Director of the unit for the coordination of surveillance 

operations in Banjul

Protection of vulnerable marine ecosystems:

- Mr Ricardo Serrao Santos, Director of the Department of Oceanography and Fisheries of 
the University of the Azores

Consequences of diesel price increases in the fisheries sector:

- Mr Javier Garat, Vice-President of Europêche
- Mr José Manuel Gil de Barnabe, member of Europêche
- Mr Ettore Ianni, member of the fisheries section of COGECA
- Mr Genaro Amigo Coucino, member of Europêche
- Ms Patrizia Notarnicola, member of Europêche

Meeting of 27 March 2008

Public hearing on ‘the situation and future prospects for aquaculture’:

- Ms Lara Barazi-Yeroulanos, Vice-President of the Greek Mariculture Federation
- Ms Julie Diminant, attaché, National Committee of Shellfish Farming
- Ms Elena Mente, assistant professor, Department of Agriculture, Fish and the Aquatic 

Environment, University of Thessaly (Greece)
- Mr Javier Ojeda, Director of APROMAR (Employers’ Association of Aquaculture 

Producers - Spain)
- Mr Alistair Lane, Director-General of the European Aquaculture Society
- Mr François Simard, adviser on fisheries and maritime affairs, Mediterranean Information 

Office (IUCN)
- Mr Richie Flynn, Secretary-General of the Irish Farmers Association, Aquaculture Section 

(Ireland)

Meeting of 2-3 April 2008

- Mr Kikis Kazamias, member of the European Court of Auditors (presentation of Court of 
Auditors special report 7/2007)

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service

Citizen’s Agora:

- Mr Gérard Onesta, Vice-President of the European Parliament 
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Meeting of 5-6 May 2008

Legislative and work programme (LWP) 2009 on the basis of the annual policy strategy 
(APS) 2009, Treaty of Lisbon, fisheries agreement between the EC and Mauritania and other 
matters:

- Mr Joe Borg, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Change in the name, tasks and structure of DG MARE at the Commission:
- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG MARE at the Commission.

Presentation of a study on ‘the environmental effects of fishing gear and the social and 
economic consequences of their modification, substitution or withdrawal’
- Mr José Franco, author of the study
- Mr Esteban Puente (AZTI Tecnalia)

Control of illegal bluefin tuna fishing in the Mediterranean:
- Mr Harm Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 28 May 2008

Presentation of the scientific campaign by the IEO in Patagonia (South-West Atlantic) to 
identify and map vulnerable areas of the seabed:
- Mr Fernando Curcio Ruigomez, Director-General for Fisheries Resources and 

Aquaculture (Spain)
- Mr Julio Martínez Portela, scientist from the Spanish Oceanography Institute

Workshop on ‘Application of the ecosystem approach to fisheries management’:

- Dr Ola Flaaten, lecturer at the university of Tromso (Norway)
- Dr Paul Connolly, Head of Fisheries Science Services, Marine Institute (Ireland)
- Dr Adela Rey Aneiros, lecturer in public international law at the university of La Coruna 

(Spain)
- Dr Jake Rice, Director of Advice and Assessment for the Canadian Department of 

Fisheries and Oceans

Meeting of 25-26 June 2008

The crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices:
- Mr Guy Vernaeve, secretary-general of Europêche
- Mr Ramiro Otero, president of the fisheries sector of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Presentation of the RSPB - Birdlife international UK report - ‘Towards a Community action 
plan to reduce incidental catches of seabirds in fisheries’:
- Dr Euan Dunn, Head of marine policy

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fisheries and aquaculture:
- Dr Franz Kohl, chair of the cormorant group of the European Anglers Alliance
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- Mr Angelo Cau, lecturer at the Institute for animal biology and ecology at the University 
of Cagliari

Meeting of 15-16 July 2008

- Mr Michel Barnier, French Minister for Agriculture and Fisheries, President-in-Office of 
the Council

Meeting of 28 August 2008

Presentation of a study on ‘the role of women in the sustainable development of European 
fishing areas’
- Ms Katia Frangoudes, consultant at the University of Western Brittany

Meeting of 8-9 September 2008

- Ms Roth-Behrendt, chair of the working party on parliamentary reform

Herring stocks in the west of Scotland:
- Mr Derek Duthie, representing the Pelagics Regional Advisory Council 

Conference on ‘a stronger dialogue between scientists and fishermen for a renovated common 
fisheries policy’:

- Ms Sylvie Alexandre, director for marine fisheries and aquaculture at the French Ministry 
of Agriculture and Fisheries

- Mr Fokion Fotiadis, director-general at DG MARE at the Commission
- Dr Michael Sissenwinne, chair at the ICES advisory committee
- Mr John Casey, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
- Mr Javier Garat, Vice-President of EUROPÊCHE
- Mrs Aukje Coers, secretary of the Pelagics RAC
- Mr Patrick Daniel, Commission, DG MARE
- Mr Willy Vanhee, Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO), Ostend
- Mr Joseph Horwood, president of the ICES
- Mr Giampaolo Buonfiglio, president of the fisheries section of COGECA
- Mr José Antonio Suarez Llanos, president of the long distance RAC GT 3
- Mr Yves Foëzon, Vice-President of the RAC for the South
- Mr Luc Van Hoof, FEUFAR (IMARES Coordination)
- Mr Antonio Di Natale, Aquastudio Research Institute
- Mr Philippe Gros, scientific strategy and forward-looking studies department, IFREMER
- Mr Michael Park, vice-president of the North Sea RAC
- Mr Jacques Bigot, member of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Meeting of 7 October 2008

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fishing and aquaculture:
- Mr Daniel Gerdeaux, responsible for the lake hydrobiology station at INRA (National 

Institute for Agronomic Research) at Thonon, France
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- Mr David Carss, coordinator of the INTERCAFE project (interdisciplinary initiative to 
reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

Presentation of a study on technical measures in the CFP and the reform of Council 
Regulation 850/98:
- Mr Stuart Reeves, member of CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and 

Aquaculture Sciences) and Chair of the working party on the management of mixed 
fisheries at ICES (International Council for the Exploration of the Sea)

Public hearing on ‘Conservation of fisheries resources through technical measures’:

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service
- Mr Rogério Feio, expert in marine biology and fisheries and regional fisheries director in 

the Azores regional government
- Mr Jacques Pichon, president of the producers’ organisation ‘Pêcheurs de Manche et 

Atlantique’ in France and member of the executive committee of the north-western waters 
regional advisory council

- Mr Anton Dekker, representing the Netherlands fishing industry
- Mr Mike Park, representing the Scottish white fish producers’ association and member of 

the North Sea Regional Advisory Council

Meeting of 5 November 2008

Presentation of a study on ‘marketing and price formation of fisheries and aquaculture 
products’:
- Mr Philip Rodgers, Erinshore Economics Limited.

Presentation of a study on ‘the financial and non-financial instruments of the common 
organisation of the markets in fisheries and aquaculture products’:
- Mr Dominique Aviat, AND International.

Public hearing on producers’ organisations:

- Mr Sean O'Donoghue, president of the EAPO (European Association of Fisheries 
Producers’ Organisations)

- Mr Frederico Pereira, coordinator of the executive committee of the Federation of 
Fisheries Unions in Portugal

- Mr Antoni Garau Coll, deputy secretary of the management board of the Mallorcamar 
producers’ organisation in Mallorca, Spain

- Mr David Anderson, director-general of Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd., UK
- Mr Liberato Fernandes, president of the fisheries sector federation in the Azores, Portugal
- Mr Xoan Lopez, secretary-general of the Galician Federation of ‘Confrarías’ (fishermen’s 

associations), Spain.

Meeting of 2 December 2008

Results of the bluefin tuna surveillance campaign in the Mediterranean and 2009 work 
programme and budget of the control agency:
- Mr Harm Koster, executive director of the Community Fisheries Control Agency 
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Meeting of 21 January 2009

- Mr Petr Gandalovic, Czech Minister for Agriculture, President-in-Office of the Council 

Meeting of 10-11 February 2009

Public hearing on the health check and future reform of the common fisheries policy (CFP):

- Mr Joe Borg, member of the Commission for maritime affairs and fisheries
- Mr Hugo Andersson, president of the North Sea regional advisory council
- Mr Mogens Schou, ministerial advisor, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 

Denmark
- Mr Benoît Guérin, secretary-general, south-western waters regional advisory council
- Mr Loïc Laisné, deputy director of maritime fisheries and aquaculture, Ministry of 

Agriculture and Fisheries, France
- Mr Eurico Monteiro, director-general, Directorate-General of Fisheries and Aquaculture, 

Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries, Portugal
- Mr Richard Pullen, head of the sea fisheries conservation division, Department of the 

Environment, Food and Rural Affairs, UK
- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory council
- Ms Concepción Sanchez Trujillano, deputy director, sub-directorate-general for 

Community fisheries affairs, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain
- Mr Francesco Saverio Abate, director-general for sea fisheries and aquaculture, 

representing the Italian national administration

Community monitoring system to ensure adherence to the rules of the common fisheries 
policy:

- Mr Harm Koster, director of the Community Fisheries Control Agency
- Mr Ramon Franquesa, economist at the University of Barcelona

Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

- Mr José Angel Angulo Errazquin, director of ANABAC (Spanish association of tuna 
seiner owners), and 

- Mr Pierre Alain Carré, fleet director of CMB, responsible for a large proportion of the 
French fleet, representing ORTHONGEL (French frozen tuna producers organisation).

Meeting of 30 April 2009

Presentation of the Commission communication of 8 April 2009 on a strategy for the 
sustainable development of aquaculture and the Green Paper of 21 April 2009 on the reform 
of the CFP:
- Mr Fotiadis, director-general of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission 

The competition, considered to be unfair, arising from imports into the EU of aquaculture 
products from Turkey:

- Mr Miguel Saura Cediel, representing Spanish Aquaculture Associations
- Ms Yvette White, secretary-general of the French Aquaculture Federation
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Annex 15 - Staff attached or previously attached* to the Committee on Fisheries

The following work and/or have worked* for the Committee on Fisheries over this period 
(2004-2009):
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Head of Unit
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Alberto RODAS*
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Claudio QUARANTA
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Tea SEVON*

Agneta STURESSON*
Michael TOPPING*

Assistant (Coordinator)
Catherine DE HAENE
Secretaries/Assistants

Claudine DELEU
Gwénaëlle DEPIERRAZ

Anabela PEREIRA
Els VANHOVEN

Patricia ORR*
Rocio RODRIGO MUNOZ*

Ana Paula SOARES*
Anett WEBER*

Policy department ‘Structural and cohesion policies’ (fisheries section)

Jesús IBORRA MARTIN
Ana Olivert AMADO*

Eva CASALPRIM*

Political group advisors

PPE: Mauro Belardinelli
PSE: Elke Esders

Teresa Mergulhão*
ALDE: Michele Barneschi

Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
Lachlan Muir

GUE/NGL: Mafalda Guerreiro
Pedro de Carvalho*

IND/DEM: Gary Cartwright
UEN: Claire Donlon

Michael Mc Greal*
NI: Susan Kerr

Geneviève Locqueville*
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